STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkan 090402
§§ 51-67
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Marcus Grönberg
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Joel Fransson
Simon Roberthson
David Roberthson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ansvarig ungdomsledare, adjungerad
inbjuden, § 53, 54
inbjuden, § 53, 54

Inledning

Pelle lyfter fram förbön i styrelsen.

Öppnande

§ 51
Ordföranden förklarar mötet öppnat och hälsar Joel
Fransson välkommen som adjungerad till styrelsen.

Dagordningen

§ 52
Den föreslagna dagordningen godkännes med några
omändringar.

Datautrustning i kyrkan

§ 53
Simon och David Roberthson från Teknikgruppen
rapporterar att Sonos-systemet är inköpt. För att kunna
göra flera saker samtidigt under gudstjänsterna
behöver en stationär dator och en server inköpas. Då
kan man t.ex. både spela in och visa video samtidigt.
En bärbar dator kan också behövas. En server kan vi
eventuellt få tillgång till genom något dataföretag.
Styrelsen för ett konstruktivt samtal över
församlingens behov inom IT. Även
säkerhetsaspekten berörs.
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Forts. § 53

Sommarkollo (Rapporter)
(bilaga 1 sponsorbrev)

Föregående protokoll
a) § 36 Old Singers önskan om
sittplatser på estraden
b) § 39b Akuta behov av
reparationer i Gula huset
c) § 39 e Pelles samtal med
Pingstförsamlingen om
ungdomsledare
d) § 40 b Församlingshelgen
e) § 42 Servicegrupperna

f) § 44 b Inkomster till
sommarkollot

Forts. § 55

Vidare rapporteras att församlingens hemsida får
många besökare genom att vi är med i portalen
Kyrktorget. Vi har även fått erbjudande att vara med i
Din Dels nätdel.
Styrelsens beslut: Teknikgruppen får jobba vidare
med en helhetslösning och ge prisförslag på de delar
som nu behöver införskaffas. Vi nöjer oss med att vara
med i Kyrktorget och avstår från Din Dels nätversion.
§ 54
Simon Roberthson informerar om planeringen av årets
Sommarkollo. Brev till sponsorer har skickats (se
bilaga 1). Några företag har skickat positiva svar.
Även Arbogas skolor har kontaktats. Under v. 18
kommer vi att informera på skolorna.
§ 55
a) Bänkar har ställts fram. Det är en bra lösning tills
vidare.
b) Badrummet i övervåningen är defekt. Upprustning
av golv och väggar kommer att gå på ca 18 000 kr.
c) Eftersom Pingstförsamlingen nu söker pastor är det
inte längre så aktuellt.
d) Pelle rapporterar att det nu finns några som vill
hjälpa till med planeringen.
e) De nuvarande servicegrupperna ska fungera som nu
fram till sommaren. Efter sommaren blir
församlingens medlemmar indelade i 8 städgrupper,
som svarar för städningen både i Baptistkyrkan och i
Örtagårdskyrkan. Dessutom ska det finnas 6
vaktmästargrupper som tjänstgör vid gudstjänsterna
och även ordnar kyrkkaffet. De nuvarande
serveringsgrupperna, som svarar för serveringarna vid
speciella tillfällen, ska finnas kvar som tidigare.
f) Vid förra söndagens kyrkkaffe serverades hembakat
bröd. Behållningen gick till Sommarkollot. Förslag
finns om att insamlingen vid påskdagens
gemensamma gudstjänst ska gå till Sommarkollot.
Styrelsen för ett resonemang om principer för
insamlingar vid gemensamma möten.
Beslutas följa den princip som sedan tidigare gäller att
insamlingen går till den församling där mötet hålls.
g) Genom församlingens e-postadress kan
församlingens medlemmar ha tillgång till Dagen
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g) § 46 Dagen Ekosmart

Ekosmart.
Föregående protokoll lägges till handlingarna.

Uppföljning av tidigare beslut
a) 090108 § 194 Inbjudan till Amos

b) 090212 § 15 b Stadgar och
församlingsordning
c) 090212 § 15 c Biträdande kassör

Namnbyte på Baptistkyrkan
(Bordlagt fråga § 41)

Minnesanteckningar-Protokoll
(Bordlagd fråga § 49 d)

Aktier (Uppdrag till Roland § 49 b)

§ 56
a) Britt har talat med Wivi Blomkvist. Amos vill
gärna göra ett besök i ÖK.
Beslutas föra frågan vidare till Planeringsgruppen.
b) En översyn av församlingens stadgar och
församlingsordning kommer att ske efter sommaren.
c) Vi behöver fortsätta att tänka på förslag till ny
biträdande kassör. Samtal om en ev. studiecirkel om
bokföring. Holger Grönberg kan ev. dela med sig av
sin erfarenhet i bokföring.
Beslutas ta upp frågan på nästa församlingsmöte.
§ 57
Styrelsen för ett öppet samtal i frågan. Flera ledamöter
menar att namnet Baptistkyrkan på lokalen mest
förvirrar arbogaborna. Förslag att församlingsmötet
kan ta ställning i frågan.
Styrelsens beslut: Styrelsen är positiv till ett
namnbyte på BK. Frågan tas upp på nästa
församlingsmöte.
§ 58
Kjell informerar att protokoll läggs ut på
församlingens hemsida. Bilagor till protokoll finns
arkiverade i pärmar på expeditionen. Bilagorna
skickas också ut till styrelsen och till de
församlingsmedlemmar som så önskar.
§ 59
Roland informerar att det behöver göras ett ägarbyte
så att Arboga Missionsförsamlings aktier i
Aktieansvar övergår till Arboga Frikyrkoförsamling.
Styrelsens beslut: Roland Magnusson får i uppdrag
att registrera ägarbyte på innehavet av fonderna hos
Aktieansvar, där Arboga Missionsförsamling med org.
nr. 878500-0095 står som ägare. Innehavet överlåts till
Arboga Frikyrkoförsamling med org. nr. 8024309752. Orsak till behovet av ägarbyte är att Arboga
Missionsförsamling upphört och avregistrerats och nu
fortsätter som Arboga Frikyrkoförsamling. Denna
paragraf förklaras omedelbart justerad.
§ 60
3

Information och rapporter
a) Ekonomi (bilaga 2)

b) Ombyggnaden av ÖK
(bilaga 3, Byggruppen 090326)

a) Styrelsen uttrycker sin glädje över att
insamlingarna till församlingskassan ökat. Samtidigt
har utgifterna under perioden varit stora, bl.a.
beroende på utbetalning av missionärsunderhåll.
Beslutas att ge Ekonomigruppen i uppdrag att ge en
ekonomirapport på nästa församlingsmöte.
b) Olle rapporterar att frivilliga arbeten i ÖK nu gjorts
under fem onsdagar. Ett studiebesök på församlingens
skogslott har också genomförts Stadsarkitekten är inte
helt nöjd med den inlämnade ritningen. Justeringar
kan behöva göras. Ett längre samtal förs mellan Olle
och styrelsen om läget i bygglovsprocessen. Marcus
och Kjell menar att vi var för tidiga med att lämna in
det första ritningsförslaget. Britt menar att eftersom
stadsarkitekten har synpunkter på stora förändringar
bör församlingen ta ställning till ändringarna.
Olle framhåller att några nya beslut inte behöver
fattas. Kjell menar att vi i alla fall kan informera
församlingen om det aktuella läget. Pelle påpekar att
vi kan informera redan nu på hemsidan och ev. som
pålysning vid gudstjänster.
Styrelsens beslut: Vi informerar på församlingens
hemsida och i nästa församlingsmöte om
stadsarkitektens synpunkter på bygglovsritningen.
Samtalet går över i en principiell diskussion om de
stora ramarna när det gäller den övergripande
styrningen av ombyggnaden. Olle informerar från
Byggruppen att Per Lindborg som kontaktades på ett
tidigt stadium erbjuder sig att finnas kvar för att hjälpa
till med det vi ber honom om. Han har senast
kontaktats för förslag om nytt kök. Clarus Arkitekter
anlitas för att göra konstruktionsritningarna.
Byggnadsfirman Bygg och Installation och dess ägare
Gunnar Bodin är anlitad till de inledande arbetena
med reparation av befintligt tak på kyrkan.
Beträffande kommande jobb med kök och tillbyggnad
är Bygg och Installation tillfrågad som
huvudentreprenör. Rasmus Nilsson på Clarus
Arkitekter föreslås projektera ovanstående arbeten
som upphandlas i delad entreprenad.
Församlingens projektledare Olle Hjelm samordnar
de löpande kontakterna med församlingen och dess
styrelse samt övriga inblandade.
Styrelsens beslut: Styrelsen föreslår i nästa
församlingsmöte att ombyggnaden utförs enligt
Byggruppens förslag.

c) Samlingens ämne var atmosfären i församlingen.
(se bilaga 3).
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c) Onsdagsgruppen
(bilaga 4, 090318, samling 4)
d) Personalutskottet
(bilaga 5, 090323)
e) Barn och Ungdom

f) Köksträff

Personalfrågor
a) Pelles lön

d) Vid personalutskottets träff behandlades
sommarkollot där Sandra Pärlsjö blir huvudansvarig
ledare. Vidare togs Pelles nya lön och semester upp.
e) Den nyrustade ungdomsvåningen kommer att
invigas d. 17/4. Joel har besökt EFK-Ung. En
planerad resa till en konferens senare i vår har redan 8
deltagare. Priset är 550 kr och församlingen betalar
hälften.
f) Britt rapporterar från en träff omkring planerna på
församlingens nya kök. Bra samtal fördes. Man talade
om kökets funktion och utseende. Olika regelverk
finns beroende på vad köket ska användas till. När
mer kunskap inhämtats kommer Pelle att utlysa en ny
köksträff.
§ 61
a) Enligt gällande avtal ska Pelles lön ökas med 3,4%.
Personalutskottet föreslår ett påslag med 4,8% .
Eftersom Pelle arbetar 75% blir ökningen 750 kr i
månaden.
Beslutas handla enligt Personalutskottets förslag.

b) Pelles semester

b) Personalutskottet föreslår att Pelles sommarledighet
blir 7 veckor, 5 semesterveckor och 2 kompveckor.
Beslutas handla enligt Personalutskottets förslag.

c) Ledarlöner på Sommarkollo

c) Personalutskottet föreslår att Sandra Pärlsjö i
egenskap av huvudansvarig tjänar 85 kr/tim och
övriga ledare 75 kr/tim.
Beslutas handla enligt Personalutskottets förslag.

d) Eventuell praktikplats för Joel
Fransson

d) Bakgrund: Joel finns under dagtid på Jobbcenter
vid Arboga Kommuns Arbetsmarknadsenhet. Hans
förfrågan om att kunna få göra praktik i Arboga
Frikyrkoförsamling har bemötts positivt. Styrelsen
samtalar om frågan. Handledare behövs.
Beslutas att Joel kan gå vidare med samtalen med
arbetsmarknadsenheten om att göra praktik i
församlingen med Olle Hjelm som handledare.
e) Beslutas bordlägga frågan.

e) Kompetensutveckling för
ungdomsledare
§ 62
Meddelas att det finns intresserad köpare till ett skåp.
Beslutas ta upp frågan vid nästa församlingsmöte.
Försäljning av skåp
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§ 63
Lisa Hjelm har begärt flyttningsbetyg till Saron i
Göteborg.
Medlemsärende
§ 64
Ett brev från Sjukhuskyrkan har inkommit.
Beslutas bordlägga ärendet.
Diverse inkommande post:
Sjukhuskyrkan
§ 65
Nästa styrelsemöte hålls d. 7/5.
Nästa styrelsemöte
§ 66
a) Beslutas utbetala 6000 kr från församlingskassan
till ett akut ekonomiskt behov.
Övriga frågor
a) Akut ekonomiskt behov
b) Övergripande planering

b) Under hösten hålls styrelsemöten 2:a torsdagen i
månaden Nästa församlingsmöte den 19/4 och 7/6.
Församlingsmöten ska planeras in även i september
och november samt församlingsafton i oktober.
c) Det finns en mindre dammsugare någonstans som
kan användas vid sidan av den stora huvudmaskinen.

c) Dammsugare
§ 67
Kjell avslutar styrelsemötet med bön.
Avslutning
Justeras
Vid protokollet
Ordförande
Wendin
Sekreterare
Lars-Eric Nilsson
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Sommarkollots sponsorbrev
Ekonomirapport
Byggruppen 090326
Onsdagsgruppen 090318
090323
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Kjell

Personalutskottet

