STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkan 090604
§§ 81-96
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Marcus Grönberg
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Joel Fransson
Per-Olof Rosdal
Mikaela Pärlsjö

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ansvarig ungdomsledare, adjungerad
T.o.m. § 89 b

Inledning

Hans läser ett bibelord.

Öppnande

§ 81
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 82
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Föregående protokoll

§ 83
Lägges till handlingarna.

Sjukhuskyrkan
(Bordlagd fråga)

§ 84
Sjukhuskyrkan önskar ekonomiskt stöd till sin
verksamhet. Samtal över frågan. Beslutas ta upp
frågan på nästa församlingsmöte.

Eventuellt fyllnadsval efter Mikaela
Pärlsjö (Bordlagd fråga)

§ 85
Kjell tackar Mikaela för hennes tid i styrelsen. Bön.
Valberedningen ska vidtalas om frågan. Styrelsen
anser att vi kan avvakta till nästa årsmöte.

Uppföljning av tidigare beslut:
1

a) § 38 Besök från SMK Mälardalen
b) § 42 Servicegrupper
(Bilaga 1)
c) § 43 Böneskola – Bönedygn
(Frågor hänskjutna till
Föreståndargruppen)
Reviderad budget för sommarkollot
(Bilaga 2)

Planering
a) Höstens ”onsdagsgruppsamlingar”

§ 86
a) Beslutas inbjuda representanter för SMK
Mälardalen till styrelsemötet d. 15/10.
b) Pelle informerar styrelsen. Ganska långt samtal
med olika infallsvinklar. Frågan tas upp på nästa
församlingsmöte.
c) Intresserad samordnare finns. Styrelsen
återkommer med frågan.
§ 87
Budgeten för årets Sommarkollo ser positiv ut nu.
Sponsorpengar på 42 000 kr har inkommit.
Styrelsen uttrycker sin glädje över detta. Hur det
blir med busstransporter är inte klart än. Frågan tas
upp på nästa församlingsmöte.
§ 88
a) Pelle uttrycker hur mycket onsdagsgruppen
betytt för honom hittills. Han vill att hela styrelsen
blir engagerad och tar större ansvar för
församlingens vision. Efter att frågan gått bordet
runt fastnar styrelsen för kvällstidssamlingar.
Beslutas ha ”onsdagsgruppsamling” varannan
torsdag i höst.

b) Heldag för styrelsen
b) Pelle föreslår att styrelsen åker bort en dag i
höst. Valet står mellan helg eller arbetsdag. Frågan
går bordet runt. De flesta ledamöter föredrar
arbetsdag. Olle har förslag till plats.
Beslutas vika d. 9/9 till uppstart för höstens
styrelsearbete.
) Församlingshelg 2010
c) Pelle rapporterar att vårens församlingshelg varit
bra, enligt. en utvärdering som gjorts efter helgen.
Pelle föreslår att nästa församlingshelg förläggs till
hösten 2010.Styrelsen förespråkar månadsskiftet
aug/sept med tanke på att våren är en hektisk tid för
ungdomarna.
Beslutas ta upp frågan på nästa församlingsmöte.
Frågor från Teknikgruppen
a) Anslag

§ 89
a) Teknikgruppen önskar 300 kr för att ha en
avslutning i en hyrd stuga.
Beslutas bifalla denna önskan.

b) Trådlösa mickar
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b) Joel informerar att en trådlös mick ingår i det
nya ljudsystemet. Samtal om behovet av fler
trådlösa mickar. Handmickar eller huvudmickar. Set
med fyra mickar finns att köpa till en kostnad av
4 000 – 5 000 kr.
Beslutas inköpa ett set med fyra trådlösa mickar.
Ombyggnaden av ÖK
a) Rapport om nuläget

§ 90
a) Olle rapporterar att de frivilliga arbetsdagarna på
onsdagar är avslutade. I fortsättningen blir lördagar
arbetsdagar i kyrkan. Takreparationerna är i stort
sett klara.

b) Rapport från samtalskvällarna
b) Britt och Pelle rapporterar från de samtalskvällar
om ombyggnaden av köket som Pelle tagit initiativ
till. Ett fyrtiotal medlemmar har kommit med
många synpunkter. Deltagarna har lyssnat till
varandras åsikter. De samtal som förts har varit
mycket engagerade. Britt har fört ner många av de
framkomna åsikterna på papper. Kjell menar att vi
bör kunna svara på många av de frågeställningar
som framförts. Olle menar att diskussionskvällar är
bra som rådgivning. Sedan är det styrelsen som
fattar besluten. Joel menar att många av
ungdomarna inte orkar engagera sig i de olika
frågorna. Pelle framhåller att det varit viktigt att så
många fått säga sin åsikt. Det gäller att vi tar små
steg framåt. Marcus frågar sig vad de ca hundra
medlemmar som inte deltagit i samtalskvällarna
tycker i de olika frågorna. Kjell menar att det är i
samtal som människor kan ändra sina åsikter. Olle
menar att processen hela tiden gått framåt genom
olika församlingsmötesbeslut. Att hela tiden samtala
om sådant vi redan beslutat är att gå bakåt. Kjell
betonar att samtalskvällar inte ska fördröja bygget.
Vi tar en etapp i taget. Något slags forum behövs
även inför nästa etapp. Styrelsen för ett mycket
engagerat samtal i frågan. Joel menar att det är
viktigt att styrelsen följer upp de frågeställningar
som framkommit, muntligt eller skriftligen. Marcus
menar att allt inte kan lösas på en gång. Frågor bör
lösas allt eftersom de blir aktuella. Kjell
sammanfattar att tydlighet behövs. Vi i styrelsen
lyssnar till samtal som förs. Beslut tas i styrelsen
och på församlingsmöten.
Beslutas att Britt eller Pelle rapporterar i nästa
församlingsmöte.
c) Ekonomi / Budget
(Bilaga 3)

Forts. § 90 c

c) Roland rapporterar att 525 000 kr samlats in till
byggfonden. Kostnaderna har hittills varit 290 000
kr. Den beräknade kostnaden för etappen
Utbyggnad av köket i ÖK är 1 200 000 kr. Av
Byggruppens minnesanteckningar 090520 framgår
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att gruppen anser att styrelsen ska ge ramarna för de
olika etapperna i bygget. Kjell föreslår att löpande
budgetrevideringar görs efter avstämning på
styrelsemötena.
Beslutas enligt förslaget.
d) Styrning och beslutsprocess under
bygget (Bilaga 4,5)

(forts. § 90d)

d) Byggruppen fick uppdraget av styrelsen att
behandla frågor om styrning och beslutsprocess
under utbyggnaden av ÖK. Byggruppen har
utarbetat ett förslag till styrelsen i frågan. Kjell har
även samtalat med Olle, Pelle och Britt. Ett bra och
engagerat samtal förs i frågan. I fokus står
projektledarens roll och demokratiprocessen i
församlingen. Pelle menar att vi beslutar i etapper
och låter samtalsprocessen vara med hela tiden. Joel
menar att en referensgrupp till projektledaren kan
vara bra. Olle menar att han behöver få större
klarhet över vilken roll han ska ha. Ska allt upp på
församlingsmöten? Alla småsaker också? Styrelsen
slår fast att Olle får ta delbeslut när
församlingsmötet tagit beslut om etappstart. Ett
ingående samtal förs mellan Olle och styrelsen.
Per-Olof betonar att det finns frågor som inte bara
ska tas i projektgruppen. Vissa frågor är så viktiga
för många att de måste beslutas på ett
församlingsmöte. Olle menar att allt redan är
beslutat. Byggruppen (=Projektgruppen) får utforma
detaljerna. Pelle framhåller att vi måste ta en etapp i
taget. Vi står fast vid beslutade ramar och låter
medlemmarna vara med i processen. Kjell
sammanfattar styrelsens samtal. Förslaget från
byggruppen revideras delvis.
Styrelsen beslutar föreslå församlingsmötet
besluta:
- Beslut ska fattas i församlingsmöte inför varje
etapp som ska startas.
- Pelle ansvarar för information om bygget till
styrelsen, församlingsmötet och församlingen.
- I projektledarens uppgift ingår:
 Att utifrån församlingsmötesbeslut gällande
olika etapper verkställa tagna beslut.
 Att vara församlingens representant
gentemot myndigheter, entreprenörer,
arkitekt, byggprojektör och leverantörer
m.m. Projektledaren kan delegera liknande
uppgifter.




Att vara firmatecknare i frågor som rör
bygget.
Att samordna den kunskap och kapacitet
som finns i församlingen för att genomföra
ombyggnaden.
Att för varje etapp upphandla entreprenörer,
material mm själv eller delegera till andra.
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Information och Rapporter
a) Ekonomi
(Bilaga 6,7,8)

§ 91
a) Roland hänvisar till bilaga över församlingens
ekonomi.

b) Barn och ungdom
b) Vi återkommer med frågan.
Diverse inkommande post

§ 92
Lägges till handlingarna.

Nästa styrelsemöte
§ 93
Nästa styrelsemöte hålls d. 8/6.
Medlemsärenden
§ 94
Hanna Roberthson är ny medlem i församlingen!
Övriga frågor:
Nytt namn på Baptstkyrkan

§ 95
Två förslag finns. Frågan tas upp på nästa
församlingsmöte.

Avslutning
§ 96
Olle avslutar styrelsemötet med bön.
Vid protokollet
Justeras
Sekreterare
Lars-Eric Nilsson

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8

Ordförande
Kjell Wendin

2009-05-11 Köksgruppen Minnesanteckningar
2009-06-07 REVIDERAD BUDGET Sommarkollo 2009
Byggfonden 2009
2009-05-20 Byggruppen Minnesanteckningar
2009-06-03 Styrning och beslutsprocess
Ekonomisk översikt, maj 2009
Resultatrapport maj 2009
Balansrapport maj 2009
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