STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkan 090305
§§ 32- 50
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Per-Olof Rosdal
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad

Inledning

Lars-Eric inleder med reflektioner kring en dikt.

Öppnande

§ 32
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar
Hans Lundberg välkommen som adjungerad till
styrelsen.

Dagordningen

§ 33
Den föreslagna dagordningen godkännes med några
justeringar.

Föregående protokoll
a) § 14 Organisationsfrågan

§ 34
a) Samtal utifrån en artikel av Anders Blåberg i
Dagen om bönens betydelse som en del av
dagordningen vid sammanträden. Onsdagsgruppens
uppgifter. Delegering av frågor. Rapporter kan läsas
i förväg genom e-post. Den som har inledningen
kan berätta om sin historia och trosutveckling. Vi
lär känna varandra bättre och nusituationen kan bli
föremål för förbön.

b) Alphakurs

b) Pelle rapporterar att Karin Roberthson vill vara
med i ett Alpha-team.

Adjungering till styrelsen

Föregående protokoll lägges till handlingarna.
§ 35
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(bordlagd fråga)

Samtal om att Carl-Johan Nilssons adjungering nu
upphör. Som ansvarig för ungdomsarbete
adjungeras Joel Fransson.
Principbeslut: Ansvarig ungdomsledare i
församlingen adjungeras till styrelsen.

Gåvor och gåvopolicy
(bordlagd fråga)

§ 36
Old Singers vill för egna medel köpa fällstolar att
använda vid övningar. Förslag att föra samtal med
RPG om att ev. använda befintliga stapelbara stolar.
Styrelsens beslut: Fortsatt dialog förs med RPG
om behovet av stolar.
Ett kassaskåp kan doneras till församlingen från
Britta Grönbergs f.d. butik.
Styrelsens beslut: Församlingen tar tacksamt emot
donationen.
Samtal om lämpligheten att ha en gåvopolicy.
Styrelsens beslut: Frågan avföres från
dagordningen utan åtgärd.

Ansvarig för Verksamhetsberättelse
2009 (bordlagd fråga)

§ 37
Lars-Eric Nilsson väljs som ansvarig att skriva
årets Verksamhetsberättelse.

Svenska Missionskyrkan i
Mälardalens önskan att besöka
styrelsen (bordlagd fråga)

§ 38
Styrelsen ställer sig positiv till ett besök av SMK
Mälardalen. Det blir ett led i vår strävan att odla
kontakter med Missionskyrkan i Mälardalen.

Information och rapporter
a) Ekonomi (bilaga 1)

b) Ombyggnaden av ÖK
(bilaga 2)

§ 39
a) Roland meddelar att 21 600 kr kommit in.
Insamlade medel för perioden låg 10% under
budget. Samtal om det ekonomiska krisläget i
samhället och vad det betyder för församlingen. Vi
kan ändå visa en positiv syn på framtiden.
Samtidigt bör vi se över församlingens utgifter.
b) Olle rapporterar att 6-7 personer hade mött upp
till den första arbetsdagen igår. Många frågor
behöver lösas inför nybygget, bl.a.
dagvattenavrinningen. I Gula huset finns akuta
behov av reparationer i badrum. Steneric Eriksson
har haft kontakt med företag.
Styrelsens beslut: Olle och Steneric får lösa de
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Forts. § 39 b

problem som finns i Gula huset.
Det finns en Ekonomi-Bidragsgrupp för nybygget
där Britt Liundberg, Hans Lundberg, Pelle Rosdahl
och Georg Axelsson ingår.

c) Onsdagsgruppen
(bilaga 3 och 4)

c) Pelle informerar att i näst sista samlingen talade
man om hur vi kan uppmuntra frivilligarbete och
kärleksfulla relationer. Vi talade även om vägskäl i
församlingen. Som det viktigaste vägskälet
nämndes åldersfördelningen.
I denna veckas samling talades om vad som är
relevant verksamhet och behovet att prioritera
relevanta verksamheter i församlingen. Enligt
boken Växande församlingar i Sverige är
Söndagsgudstjänster och Alpha-kurser viktiga
verksamheter. Även sång, musik och smågrupper.
Dessa tankar utmynnar i ett mycket engagerat
samtal om årets Sommarkollo.
Beslutas ta upp frågan om årets Sommarkollo på
nästa styrelsemöte.

d) Personalutskottet
(bilaga 5)

e) Barn och Ungdom

d) Britt och Kjell ger en rapport från
personalutskottets träff den 17 februari. Vid träffen
gjordes en avstämning av Pelles första halvår som
pastor och föreståndare. Inför framtiden anser
personalutskottet att följande prioriteringar i
tjänsten bör göras.
- Ordets och bönens tjänst.
- Relationer
- Framtidsfrågor
- Satsning på barn- och ungdomsarbete så att
även familjer blir involverade.
Styrelsen instämmer i personalgruppens
prioriteringar.
e) Styrelsen uttrycker sin tacksamhet över TMUteamets fina insats. Pelle framför en önskan att
måla om i Söndagsskolans lokaler.
Beslutas tillmötesgå denna önskan samt att Pelle
sammankallar grupp för ommålning i
Söndasgsskolans utrymmen.

Forts. § 39 b

Pelle betonar att ungdomsarbetet är vår största
utmaning. Samtal om en ev. gemensam
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ungdomsledare med Pingstförsamlingen. Styrelsen
uppmanar Pelle att föra samtal med PK i frågan.
En god Barnverksamhet innebär att även
föräldarna kan nås. Olle menar att en regelrätt
traditionell söndagsskola för Arbogas barnfamiljer
behövs.

Planering:
a) Församlingsaftonen

b) Församlingshelgen

§ 40
a) D. 14/3 kl. 16.00 blir det Församlingsafton i BK.
Pelle kommer att tala om NFU och församlingens
vision. Förslag att styrelsen ska bjuda församlingen
på middag. På så vis ställs frivilligarbetarnas insats
i fokus. Styrelsen är positiv till Pelles förslag.
Styrelsen kommer att mötas kl. 11.00 för att
förbereda en trerättersmiddag. I samband med
måltiden kommer Mikaela Pärlsjö att avtackas.
b) Den inbjudna gästen kommer till
Församlingshelgen. Pelle vill ha medhjälpare till en
planeringsgrupp. Styrelsen föreslår att följande
personer kan tillfrågas: Joel Fransson, Marcus
Grönberg, Sven-Åke och Christina Rosdal, Ann-Ida
Axelsson, Vera Andersson och Kerstin
Hermansson.
§ 41
Beslutas bordlägga frågan på nytt

Namnbyte på Baptistkyrkan
(Bordlagd fråga)
Servicegrupperna
(Behandlad i församlingsmöte)

Böneskola - Bönedygn
(Förslag i församlingsmötet)

Kyrklunch och kyrkkaffe
a)Matservering efter gudstjänsten
d. 22/3 och att inkomsten går till
speciellt ändamål (förslag i
församlingsmötet)
Forts § 44
b)Bak till kyrkkaffet

§ 42
Lotta Hjelm har sammankallat en grupp. Önskan
att några fler kommer med.
§ 43
Beslutas hänskjuta frågorna till
Föreståndargruppen.
§ 44
a) Samtal o m att Patras vill bjuda församlingen på
pakistansk mat. Tillfälle att ge en frivillig gåva till
Patras verksamhet kommer att ges.
Beslutas att Patras får bjuda på mat mot en frivillig
gåva.
b) Rut Nilsson Sotos vill baka till kyrkkaffet för att
avgiften till Sommarkollot inte ska behöva höjas.
Styrelsen informerar att kolloavgiften inte ska höjas
men att Rut gärna får baka och att inkomsterna i så
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fall kan gå till årets Sommarkollo.

Sponsring av sommarpastor på
Uskavi

Prenumeration Dagen Ekosmart

§ 45
Uskavi har varit i kontakt med Olle om tankar att
anställa en sommarpastor. Beräknad kostnad för 2
månader är 60 000 kr. Gården frågar om
församlingen vill hjälpa till. Samtal om att vi redan
ger 3000 kr till distriktet.
Styrelsens beslut: Vi avslår denna begäran.
§ 46
Dagen Ekosmart är en nätupplaga av
papperstidningen. Ev. kan nytt gmail-konto skapas
så att församlingens medlemmar kan gå in och läsa
tidningen.
§ 47
Lägges till handlingarna.

Diverse inkommande post
§ 48
Nästa styrelsemöte hålls d. 2/4 i ÖK.
Nästa styrelsemöte

Övriga frågor
a) Omplanering av expeditionen

§ 49
a) Joel Fransson behöver ha en arbetsplats. Pelle
vill möblera om så att två skrivbord kan få plats på
expeditionen. Samtal om att en bänkyta för
allmänt arbete även behövs.
Beslutas att Pelle, Olle och Lotta Hjelm samråder i
frågan.
b) Ett dokument om aktier har inkommit till
församlingen.
Beslutas att Roland utreder frågan.

b) Aktier

c) Prylbod

Forts. § 49
d) Minnesanteckningar-Protokoll

c)Lars-Eric får ibland genom sitt arbete delar av
bohag som skulle kunna säljas genom Second
Hand-veksamhet. Samtal om församlingens
prylbod.
Beslutas att frågan vilar tills vidare.

d) Principiellt samtal om minnesanteckningar från
gruppmöten bör läggas till som bilagor till protokoll
eller inte.
Beslutas bordlägga frågan.
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§ 50
Ordföranden avslutar mötet med bön.
Avslutning
Justeras
Vid protokollet
Ordförande
Kjell Wendin
Sekreterare
Lars-Eric Nilsson
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Ekonomirapport
200902-26 Byggruppen Minnesanteckningar 2009-0218 Onsdagsgruppen samling 2
2009-03-04
Onsdagsgruppen samling 3
2009-02-17
Personalutskottet Minnesanteckningar
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