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STYRELSEN

Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2009-05-07
§ 68 - § 80

Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Ann-Ida Axelsson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Marcus Grönberg
Lars-Erik Nilsson
Hans Lundberg
Pelle Rosdahl
Mikaela Pärlsjö
Sandra Pärlsjö

ordförande
vice ordförande
kassör

anmält förhinder
vice församlingsföreståndare, adjungerad
pastor, adjungerad
anmält förhinder
under § 72 d

Inledning

Kjell inleder genom att tala om vänner. Därefter delgivning och
bön.

Öppnade

§ 68
Kjell förklarar styrelsemötet öppnat.
Till sekreterare för styrelsemötet väljs Hans.

Dagordningen

§ 69
Den föreslagna dagordningen godkännes med tillägg på övriga
frågor:
a/ Mikaela lämnar styrelsen
b/ Vandrarhemmet – blommor och broschyrer
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Föregående protokoll

§ 70
Med hänvisning till § 62
Beslutas att:
Ingrid Pärlsjö får köpa ett skåp som finns i Baptistkyrkan för
400 kr.

Uppföljning av
församlingsmötet 200904-19

§ 71
a/ Församlingsmötet § 17 b: Beslut om att delegera frågan om
projekt köket tas under § 72
b/ Församlingsmötet § 20: Namnbyte på Baptistkyrkan
bordlägges.

Information och
rapporter

§ 72
a/ Ekonomi se bilaga 2. Beslutas att: När fonder behöver säljas
säljer vi Aktier Ansvar Sverige.
b/ Ombyggnad av Örtagårdskyrkan, se bilaga 3.
 Bygglovsansökan är inlämnad.
 Reparation av taket beräknas kosta ca 300 000 kr.
 Ombyggnad av köket står på tur. Köksträff 11 maj.
 Tisdag 19 maj kl 14.30 kommer byggnadsnämnden till
Örtagårdskyrkan. Vi bjuder på kaffe.
Beslutas att:
1. firma Bygg och installation är huvudentreprenör för
projekt köket.
2. inte anställa någon snickare i egen regi.
3. Rasmus Nilsson, Clarus, är övergripande projektör.
4. byggruppen får i uppdrag att se över styrningen och
beslutsprocessen när det gäller bygget.
5. styrelsen uttrycker sitt tack till Olle för hans arbete med
bygget.
c/ Rapport från onsdagsgruppen utgår.
d/ Sandras rapport flyttas upp § 69 där hon redogör för
planeringen av sommarkollot. Se bilaga 1.
 Alla skolor har fått besök och inbjudan är utdelad.
 Styrelsen vill se en ny budget för sommarkollot.
 Busschaufförer önskas till sommarkollot.
e/ Rapporten om planeringen av församlingshelgen utgår.

Kompetensutveckling
för ungdomsledare

§ 73
Frågan avförs från dagordningen.
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Sjukhuskyrkan

§ 74
Frågan bordlagd.

Babypaket

§ 75
Östgruppen vill disponera lägenhetens (f d
vaktmästarbostaden) garderober för babypaket.
Beslutas att:
Östgruppen får disponera garderoberna tills vidare.

Förfrågan från Patras

§ 76
Patras och Norsborgsförsamlingen vill låna Örtagårdskyrkan
och Baptistkyrkan 31/7 – 1/8 för en sommarkonferens.
Beslutas att:
1. låna ut Baptistkyrkan.
2. på grund av att Örtagårdskyrkan troligtvis kommer att
vara en byggarbetsplats avslås ansökan om att få låna
Örtagårdskyrkan.
3. Kjell kontaktar Patras och meddelar styrelsens beslut.

Diverse inkommande
post

§ 77
Rapporteras om diverse inkommande post som inte kräver
någon åtgärd.

Nästa styrelsemöte

§ 78
Nästa styrelsemöte blir den 4 juni hemma hos Britt och Hans.
Kjell meddelar att höstens styrelsemöten blir enligt följande:
13/8, 3/9, 8/10, 12/11, 10/12

Övriga frågor

§ 79
a/ Mikaela har meddelat Kjell att hon lämnar styrelsen.
Beslutas att:
Frågan om fyllnadsval bordlägges.
b/ Det blå huset, granne med Örtagårdskyrkan, ska bli
vandrarhem. Förslag att församlingen uppvaktar med en
blomma när vandrarhemmet öppnas och att vi frågar om vi får
lägga broschyrer om vår kyrka på vandrarhemmet.
Beslutades att:
Britt tar kontakt med vandrarhemmet om ovanstående.
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Avslutning

§ 80
Kjell förklarade styrelsemötet avslutat när klockan var 22.15.

Vid protokollet

Justeras

Hans Lundberg
sekreterare

Kjell Wendin
ordförande

Förteckning över bilagor:
Sommarkollot
Ekonomi
Ombyggnad av Örtagårdskyrkan

bilaga 1
bilaga 2
bilaga 3
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