Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2009-02-22
§§ 1-12
Cirka trettiofem medlemmar närvarande
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Öppnande

§1
Vice ordförande Britt Lundberg förklarar
församlingsmötet öppnat.

Protokollsjusterare

§2
Till att jämte vice ordförande justera dagens protokoll
väljes Örjan Libert.

Dagordningen

§3
Den föreslagna dagordningen godkännes med några
tillägg.

Mötets behöriga
utlysande

§4
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Information
och rapporter:
§5
a) Konstituerande
styrelsemöte
a) Ett konstituerande styrelsemöte hölls d. 25/1. Omval:
Lars-Eric Nilsson sekreterare, Roland Magnusson kassör,
b) Stig-Åke Ängsved bitr. kassör tills vidare.
Teknikgruppen (bilaga 1)
b) Joel Franson informerar om ett förslag att inhandla en
ljudanläggning för att koppla ihop kyrkans olika lokaler.
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 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.
c) Ekonomi (Se bilaga till
styrelsemötesprotokoll
januari)
c) Roland informerar att församlingen nu har ett
räntebärande konto med 150 000 kr. Ett konto för NFU har
lagts till. Genomgång av intäkter och kostnader för
januari. Elise Person frågar varför kyrkoavgiften har ett
särskilt konto.
d) Ombyggnaden av ÖK
Beslutas hänskjuta frågan till Ekonomigruppen.
d) Olle rapporterar att Projektgruppen haft möte och att
nästa träff hålls på torsdag nästa vecka. Clarus Arkitekter
tar nu fram handlingar för att söka bygglov. Presentation
av hur ytterväggarna kommer att se ut ska göras. Arboga
Kommun gör en ny byggnationsritning. Arbetsdagar
kommer att inledas med start d. 4/3. Olika arbeten som
inte behöver bygglov kommer att utföras på frivillig bas.
Bygg och Installation kommer att se över vad som behöver
åtgärdas på2kyrkans tak.
Arne Carlsson: Blir det hiss till andra våningen?
Olle: Nu gör vi etapp 1. I etapp 2 är hissförslaget med.
Steneric Eriksson: Cafédelen blir för liten. Enligt

3

