STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkan 090212
§§ 10- 28
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Per-Olof Rosdal
Ann-Ida Axelsson
Marcus Grönberg
Mikaela Pärlsjö
Pelle Rosdahl
Joel Fransson
Mikael Gustafsson
David Roberthson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
t.o.m. § 4
t.o.m. § 3
t.o.m. § 3

Inledning

Olle inleder med reflektioner och bön.

Öppnande

§ 10
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 11
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ljudanläggning

§ 12
Mikael Gustafsson och David Roberthson
presenterar Teknikgruppens förslag på inköp av
ljudanläggning för att koppla ihop de olika
lokalerna i Örtagårdskyrkan. Teknikgruppen har
testat en modern anläggning med fyra enheter.
Enligt förslaget får kyrksalen, cafédelen och
ungdomsvåningen var sin ljudenhet. Därutöver får
vi ytterligare en enhet för valfri placering. En ny
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stationär dator behövs för att lagra tal och musik.
Totalpriset på ljudanläggningen blir ca 40 000 kr.
Eventuellt kan kostnader för hörslinga i
ungdomsvåningen tillkomma.
Teknikgruppen informerar vidare att en
demonstration av ett nytt högtalarsystem för
kyrksalen kommer att ske i Örtagårdskyrkan i
mars.
Styrelsens beslut: Att i nästa församlingsmöte
föreslå inköp av ljudanläggning enligt
Teknikgruppens förslag samt i församlingsmötet
informera om demonstrationen av ett
högtalarsystem för kyrksalen.

Rapport Barn- och Ungdom:
a) Ungdomsledare (bordlagd fråga vid
årsmötet) (bilaga 1)

§ 13
a) Marcus rapporterar att det finns behov av en
huvudansvarig för ungdomsarbetet.
Ungdomsledarteamet vill ge Joel Fransson
uppdraget som huvudansvarig. Joel ger en
presentation av sig själv. Nu gör han uppehåll i sina
teologiska studier. Vill hjälpa ungdomarna och
arbeta i en församling för att hitta sina roller.
Beslutas informera valberedningen inför nästa
församlingsmöte där val av huvudansvarig och
ledare för ungdomsarbetet ska ske.

b) Sommarkollo

b) Marcus informerar att Andréas gjorde ett bra
underlag som kan användas vid planering av 2009
års Sommarkollo. Ekonomin kan bli svårare p.g.a.
aviserade uteblivna bidrag. Samtal om ledare och
ekonomi. För att driva kollot behövs fem ledare.
Beslutas ta upp frågan på nästa församlingsmöte
där också Barn-och Ungdomsrådets deltagare ska
presenteras.

Organisationsfråga

§ 14
Kjell tar upp frågan om styrelsemötenas längd och
berör den mängd av information och olika frågor
som passerar genom styrelsen. Britt och Kjell har
samtalat om denna fråga. Engagerat samtal om
församlingens andliga ledarskap samt styrelsens
praktiska och administrativa skyldigheter.
Britt: Vi kan prioritera frågorna som finns på
dagordningen och sedan bryta mötet kl. 21.00.
Kjell: NFU ligger också på styrelsen efter önskemål
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från EFK. Britt: Onsdagsgruppen kanske kan ta
”mjuka” frågor. Pelle: Onsdagsgruppen kan ta
andliga frågor och framtidsfrågor. Kjell: Styrelsen
har det yttersta ansvaret. Olle: Styrelsen är
ledarskapet. Andliga frågor bör lyftas ut ur
styrelsen. Onsdagsgruppens deltagare är samtidigt
styrelseledamöter. Att delegera är viktigt. Styrelsen
litar på det arbete som görs i grupperna. Mycket av
besluten kan tas i grupperna.
Sedan rapporteras det till styrelsen och i
församlingsmötet. Marcus: Styrelsen måste lyfta
framtidsfrågorna. Vi behöver ha in fler av dessa
frågor i styrelsen. Visionerna ska leva i styrelsen. Vi
i styrelsen måste äga frågor av liv och framtid.
Pelle: Vi kan delegera många av de praktiska
frågorna. Kjell: En viss typ av frågor kan delegeras.
Då gäller det att veta till vilken grupp frågan ska
delegeras. Marcus: Alla rapporterna kanske inte
behöver dras muntligt utan kan redovisas på något
annat sätt.
Styrelsens beslut: Vi drar streck i kväll kl. 21.00.
Sedan beslutar vi vad vi ska göra med resten av
frågorna.

Föregående protokoll uppföljning
a) Sommarkollot
b) Stadgar och församlingsordning
c) Biträdande kassör

§ 15
a) Kommer att behandlas vid en träff i kväll.
b) Under 2009 kommer dessa frågor att behandlas. I
årsmötet 2010 tas frågorna upp på nytt.
c) Stig-Åke Ängsved önskar avgå. Förslag på ny
biträdande kassör mottages.

Information och rapporter:
a) Ekonomi (bilaga 2)

§ 16
a) Roland rapporterar att under januari har 37 259
kr. insamlats till församlingskassan, vilket är 2 600
under budget. Övriga inkomster 19 159 kr.
Månadens resultat är -2 371 kr.

b) Ombyggnaden av
Örtagårdskyrkan (bilaga 3)

b) Olle rapporterar att projektgruppen inte träffats
sedan årsmötet. Företaget Bygg och Installation har
kontaktats för att göra en lokal projektering. De ska
kontrollera och reparera taket under mars månad.
Arbetet med att ta fram underlag för
bygglovsansökan pågår.
Arbetsdagar för frivilligarbete kommer att starta d,
4/3. Ett tiotal personer kan sysselsättas. Arbeten
som kommer att utföras är bl.a. reparation av
uthusets tak, upprustning av fönster, röjning av vind
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och källare.
Samtal om kommande insamlingar för att samla in 1
miljon kronor till byggnadsfonden.
Beslutas tillfråga Georg Axelsson att vara ansvarig
för en arbetsgrupp som ska jobba med
insamlingsbiten.

c) Onsdagsgruppen
(bilaga 4)

c) Onsdagsgruppen har behandlat vad
onsdagsgruppen ska göra, hur vi kan uppmuntra
varandra, Minusfaktorerna enligt NFU. Pelle ska
skicka en rapport via e-post.

d) Instrumentrådet

d) Ann-Ida meddelar att pianot som Wågenberg
skulle få är nu borttransporterat.

Bordlagda frågor:
a) Anställning av ungdomsledare

§ 17
a) Ett längre samtal förs om läget i tonårsgruppen.

b) Ombud till SMK:s kyrkokonferens b) Väljs i nästa församlingsmöte.
c) Adjungering till styrelsen
c) Frågan bordlägges.
d) Gåvopolicy
d) Frågan bordlägges.
Personalfrågor:
Retreat
Namnbyte på Baptistkyrkan (Fråga
hänskjuten från årsmötet)

Taxa vid uthyrning 2009:
a) Svenska kyrkan
b) Aktiva Seniorer

§ 18
Den 5-7/5 åker Pelle på retreat.
§19
Frågan tas upp i nästa församlingsmöte där
namnförslag kan ges.
§ 20
a) Vid engångsuthyrning gällande taxa.
b) Uthyrning många gånger. Elise Person
bestämmer gällande taxa.
Församlingsmedlemmar kan låna lokalerna mot en
frivillig avgift och städning efter sig.

Planering:
Församlngshelgen

§ 21
Pelle informerar att en grupp där han är
kontaktperson kan jobba med planeringen av
Församlingshelgen på Hjälmargården. .
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Alphakurs
§ 22
Kontaktpersoner behövs för att arbeta med Alpha.
Beslutas att Pelle tillfrågar Karl-Erik och Karin
Roberthson om de vill vara kontaktpersoner.
Ansvarig för Verksamhetsberättelse
2009
Vakanta platser efter årsmötet:
a) Ansvarig för servicegrupperna

§ 23
Frågan bordlägges.
§ 24
a) Vi påminner valberedningen så att förslag kan
inkomma till nästa församlingsmöte.

b) Biträdande kassör
b) Förslag önskas.
c) Ungdomsledare
c) Förslag finns från ungdomsrådet och
ungdomsledaretemet.
Inkommande post:
a) Distriktsinformation SMK
b) Svenska
Missionskyrkan/Mälardalen

§ 25
a) Lägges till handlingarna.
b) I ett brev utrycker SMK en önskan att besöka
styrelsen.
Frågan bordlägges.

Nästa styrelsemöte
§ 26
Nästa styrelsemöte d. 5/3.
Övriga frågor:
a) Företagsmässa

§ 27
a) Reklambyrån PO Ramberg erbjuder
församlingen att få marknadsföra sig genom
deltagande med presentation av församlingen på
företagsmässan.
Beslutas tillfråga Gösta Berg och Arne Carlsson att
arbeta med frågan.

b) Barn-och ungdomskonferens
b) Några ungdomar vill åka till en konferens i
Stockholm.
Beslutas att Ungdomsrådet kan hantera frågan.
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c) Tack till Byggnadsfirman Lund
AB

c) Byggnadsfirman Lund AB har skänkt en ny spis
och fläkt till ungdomsvåningen.
Beslutas informera på nästa församlingsmöte och
framföra församlingens tack till Byggnadsfirman
Lund AB.

d) NFU
d) Knut-Bertil Nyström från EFK besöker styrelsen
d. 4/6.
e) Tack till Mikaela Pärlsjö
e) Beslutas avtacka Mikaela Pärlsjö på
församlingsaftonen d. 14/3.
Avslutning
§ 28
Per- Olof avslutar styrelsemötet med bön.
Vid protokollet
Justeras
Sekreterare
Lars-Eric Nilsson

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Ordförande
Kjell Wendin

Ungdomsledarteamet 090203
Ekonomirapport januari
Projektgruppen för anpassningen av Örtagårdskyrkan 090120
Onsdagsgruppen 090204
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