Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2009-04-19
§§ 13- 24
Cirka trettio medlemmar närvarande
Öppnande

§ 13
Ordförande Kjell Wendin förklarar församlingsmötet
öppnat.

Protokollsjusterare

§ 14
Till att jämte ordförande justera dagens protokoll väljes
Stenerik Eriksson.

Dagordningen

§ 15
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Mötets behöriga
utlysande

§ 16
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Information och
rapporter:
a) Ekonomi (bilaga 1)

§ 17

b) Ombyggnaden av
Örtagårdskyrkan

b) Olle Hjelm informerar att reparationerna av kyrktaket
är igång. Undertaket ses över. Samma tegel används,
delvis efter tvättning. Bygglov är ännu inte klart. Men med
justeringar i samråd med stadsarkitekten beräknas lovet
vara klart före sommaren Den senaste planlösningen visas
för mötet. Elin förklarar att rummen blir mer flexibla nu.
En bild med nytt fasadförslag visas. Både trä och glas
används. Taket blir i två nivåer. Meningen med detta
förslag är att nybygget inte ska ta fokus från kyrkan och
gula huset utan smälta in bättre än det första förslaget.
Clarus Arkitekters underlag för byggnadslovet kostar

Forts § 17 b

a) Roland Magnusson rapporterar att insamlingarna till
Församlingskassan nästan når upp till budget för första
kvartalet. Insamlingarna till Mission ligger lite sämre till.
Andra konton som ligger under budget är Kyrkkaffe och
Annonsering.
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31 000 kr och konstruktions och upphandlingsritningar
16 000 kr. Den övergripande projekteringen för bygget
uppdrages åt Rasmus Nilsson på Clarus arkitekter. Per
Lindborg som tidigare tillfrågats angående projekteringen
står som rådgivare och bollplank till förfogande vid
ombyggnaden av köket. Den löpande projekteringen sköts
av Olle och Gunnar Bodin på Bygg och Installation medan
Rasmus Nilsson på Clarus Arkitekter sköter den
övergripande projekteringen. Köksgruppen ska snart ha sin
andra träff. När vi vet hur köket ska se ut behöver Clarus
Arkitekter göra ritningarna. Ombyggnaden av ÖK görs
med delad entreprenad. Det innebär att löpande
upphandlingar görs under byggets gång. Egen arbetskraft
från församlingen håller kostnaderna nere. Onsdagar är
arbetsdagar i kyrkan. Hittills har sex arbetsdagar hållits.
Dagen inleds med en morgonbön. Därefter sker
genomgång av dagens arbeten. En lång lista finns.
Enskilda medlemmar kan ta olika projekt, t.ex. kyrkfönster
utvändigt, snygga till källare, ställa i ordning vinden,
modifiering av kyrkbänkar och räcke till läktaren, m.m.
Fr.o.m. nästa vecka serveras kaffe kl. 8.00 på arbetsdagen.
I det efterföljande samtalet framför några medlemmar
synpunkter på handikapprampens framträdande placering.
Även frågor om kostnaden för Bygg och Installations
arbeten samt hur många sittplatser som den nya
planlösningen ger. Elin förklarar att antalet sittplatser kan
varieras beroende på vilka stolar och bord man använder
vid varje tillfälle. Det blir fler än 70 platser. I samband
med Olles föredragning framkommer ett flertal
frågeställningar, vilka diskuteras:
Anbudsförfarande eller löpande räkning?
Ska upphandlingsmodellen vara en huvudentreprenör som
har kontroll och styrning över bygget eller delad
entreprenad där vi har kontrollen och styrningen?
Lennart Rosdahl föreslår att församlingen kan anställa en
eller ett par hantverkare. Olle menar att det krävs att men
vet hur de olika arbetena ska utföras. Lennart svarar att
någon kunde arbeta parallellt med en professionell.
Samtal om att Rasmus Nilsson på Clarus Arkitekter är
övergripande projektör.
I samtalet om huvudentreprenör framkom tre förslag:
- frågan bordläggs för beslut i nästa församlingsmöte
- frågan delegeras till byggruppen
- frågan delegeras till styrelsen
Församlingsmötet beslutar att frågan ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på delegering till styrelsen
respektive byggruppen och finner att mötet beslutar
delegera frågan till styrelsen.
Votering begärs och genomförs. Röstningen utfaller så att
14 röstar för delegering till styrelsen och 11 röstar för
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Forts. § 17 b

c) Barn och ungdom

delegering till byggruppen.
Församlingen har alltså beslutat delegera frågan om
huvudentreprenör till styrelsen.
c) Joel Fransson informerar att köket i ungdomsvåningen
nu är klart. Inköp har gjorts till övriga utrymmen. På Tonår
ges stort utrymme till undervisning, Sex ungdomar åkte på
påskkonferens till Huskvarna. Temat var förlåtelse.

d) Sommarkollot

d) Sandra Pärlsjö, ansvarig för årets Sommarkollo,
rapporterar att kollot kommer att ha fem ledare.
Utskickade brev till tänkta sponsorer kommer att följas
upp. Kollot har en egen hemsida:
www.sommarkolloarboga.se. Under vecka 18 kommer
skolbesök att göras.

e) Mission

e) Pelle rapporterar att Ingemar Nilsson tackar för stödet
på 10 000 kr för arbete inom Språk och Folk på
Filippinerna. Han bor i Manila och är snart klar med sin
språkinlärning. Nu har han som enda utlänning i ett
filippinskt team börjat med språkkartläggning av
ögruppens sista onådda språkgrupper.

f) Servicegrupper

g) Personalutskottet

h) Planeringsgruppen

f) Pelle ger inledningsvis en bild från
handelsträdgårdarnas värld. I en plantskola bestämde sig
personalen för att hålla ogräset borta. Genom att alla
arbetade med ogräs en gång i veckan fick man en nästan
ogräsfri plantskola. Pelle, Lotta Hjelm, Lars-Arne
Rosdahl, m.fl. har vid en samling indelat församlingens
medlemmar i städ- och fikagrupper. Tanken är att unga
och medelålders tar hand om städningen och de äldre
ansvarar för fikat i samband med gudstjänster. Nu finns en
lista med 8 städgrupper och 6 fikagrupper som föreslås
fungera under ett år. Därefter kommer utvärdering att ske.
Vid uthyrning av församlingens lokaler ska understrykas
att de som hyr även ska städa efteråt.
Beslut i frågan tas i nästa församlingsmöte.
g) Kjell informerar från Personalutskottet att man talat om
Pelles lön och semester som infaller v. 27-31. Dessutom
tar Pelle ut kompledighet v. 26 och 32. Eftersom
förtroendearbetstid tillämpas ökar arbetstiden vid intensiva
perioder under året.
Ledarna för Sommarkollot ställer upp ideellt med
planeringen och får timlön under kolloveckorna.
h) Lotta rapporterar att sommarens gudstjänster kommer
att delas upp så att det är gudstjänst antingen i ÖK eller i
PK.
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i) Teknikgruppen

i) Joel rapporterar att Sonos-systemet är inskaffat. En ny
stationär dator och en server är beställd. Nya
huvudhögtalare och en trådlös mikrofon ska köpas.
Samtidigt ska säkerheten för elektronisk utrustning i
kyrkan ses över.

j) Församlingshelgen

j) Pelle meddelar att en anmälningsblankett nu finns till
Församlingshelgen på Hjälmargården. Priset är ett riktpris.
Mer inf. kommer senare. Församlingshelgen blir ett
praktiskt uttryck för vårens tema ENHET. Pelle uppmanar
församlingsmedlemmarna att prioritera denna helg.
k) Kjell informerar att en bokföringskurs kommer att
startas snart. Anmälan sker till Kjell.

k) Bokföringsutbildning
l) Företagsmässa

l) Kjell informerar att Arne Carlsson och Gösta Berg gjort
en monter om församlingens verksamhet som ska stå
under företagsmässan i Medborgarhuset d. 26/4. Montern
ska vara bemannad. Kjell har lista med lediga tider.
m) Kjell meddelar att ett skåp på vinden i BK ska säljas.
Intresserade köpare kan kontakta Kjell.

m) Försäljning av skåp
n) KSM / Hjälmargården

o) Svenska
Missionskyrkan i
Mälardalen / Uskavi

Arrangemang vid
Medeltidsdagarna

n) Fyra medlemmar deltog i den traditionella
vårstädningen på Hjälmargården. Göran Lithells
anställning upphör. Ett nytt servicehus behövs.
Finansieringen är ännu inte klar.
o) Stenerik Eriksson rapporterar från Uskavis årsmöte.
Verksamheten är uppdelad i gårdsföreningen Uskavi och
Aktiebolaget Uskavi Konferens. Arboga
Frikyrkoförsamling är delägare i aktiebolaget. Ingen
anställd finns. Restaurangen är uthyrd. Under 2008 hade
man 7 500 gästnätter. Den pågående ekonomiska krisen
har drabbat Uskavi hårt. I slutet av 2008 gjordes konkurs.
Styrelsen som fått fortsatt förtroende är full av tillförsikt
inför den kommande säsongen.
§ 18
Kjell föreslår att församlingen ställer in sin traditionella
medverkan i Medeltidsdagarna p.g.a. ombyggnaden av
ÖK.
Beslutas enligt förslaget.

§ 19
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Lisa Hjelm har fått flyttintyg till Saronkyrkan i Göteborg.
Medlemsärende

Namnbyte på BK

Länkning

§ 20
Kjell konstaterar att frågan varit uppe till behandling några
gånger. Bild på ett namnförslag som Gösta Berg gjort
visas. På bilden finns församlingens logga överst. Sedan
står det Örtagårdskyrkans församlingsgård under
loggan. Samtal förs i frågan. Pelle menar att eftersom
Baptistförsamlingen inte längre finns så handlar namnbytet
om ärlighet mot arbogaborna. Förslag ges att det nya
namnet ska vara Örtagårdskyrkans församlingsgård.
David Roberthson föreslår Arboga frikyrkoförsamlings
församlingsgård. Joel och Pelle menar att flera förslag
kan lämnas in. Föreslås tillfråga Gösta Berg att inkomma
med bild på båda förslagen.
Beslutas bordlägga frågan.
§ 21
Genom Kyrktorget har församlingens hemsida
arbogafrikyrka.se en länkplats. Kjell informerar att
församlingen erbjudits att vara med i Din dels nätsida.
Samtal om marknadsföring. Besöksstatistik visar att
många gått in på hemsidan via Kyrktorget. Abonnemanget
hos Kyrktorget kostar 500 kr.
Församlingsmötets beslut: Vi är med på Kyrktorget även
i fortsättningen men inte i Din del.
Kjell påpekar att avsikten är att protokoll ska läggas ut på
församlingens hemsida, men att protokollsbilagor inte
läggs ut på hemsidan. Medlemmar som vill ha protokoll
hemskickade via e-post kan tala med Kjell.

Övriga frågor:
a) Försäljning av BK

b) Gudstjänsttid

§ 22
a) Inga-Lill Eriksson frågar när vi ska börja söka efter
köpare till BK. Kjell svarar att intresserade redan tidigare
hört av sig. Sex månader innan vi vill ha BK såld kan vi
aktivt börja leta köpare.
b) Fr.o.m. första söndagen i maj brukar söndagens
gudstjänst börja kl. 10.00. Genom en miss i tryckningen av
församlingens programblad annonseras om ändrad
gudstjänsttid redan för sista söndagen i april. Eftersom det
även har pålysts beslutas att nästa söndagsgudstjänst
börjar kl. 10.00.
§ 23
Nästa församlingsmöte hålls d. 7/6.
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Nästa
församlingsmöte

§ 24
Kjell Wendin förklarar församlingsmötet avslutat.

Avslutning

Vid protokollet:

Lars-Eric Nilsson sekreterare

Justeras

Kjell Wendin ordförande

Stenerik Eriksson

Bilaga 1: Ekonomirapport
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