STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkan 090820
§§ 97-109
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Per-Olof Rosdal
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Joel Fransson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ansvarig ungdomsledare, adjungerad

Inledning

Pelle inleder med bön.

Öppnande

§ 97
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 98
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Föregående protokoll

§ 99
Kommenteras på nästa styrelsemöte.

Information och rapporter:
a) Ekonomi (bilaga 1)

§ 100
a) Roland kommenterar att insamlingarna till
församlingskassan för perioden juni-juli var 20 778
kr lägre än årets budget. Insamlingarna till
missionskassan var 14 000 kr under budget. Till
Ingemar Nilsson har 5 000 kr betalats ut.
Sluträkningen på reparation och översyn av
kyrktaket blev 428 000 kr. Årets sommarkollo
glädjande nog gick med 28 000 kr plus.
Beslutas att det ideella arbetet läggs in i den
ekonomiska redovisningen för kollot och att
kolloteamet tackas på församlingsaftonen och
uppmuntras med en överraskning.
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b) Byggruppen (bilaga 2,3)

b) Olle rapporterar att arbetet med köket i ÖK inte
kommit igång efter semestrarna. Bygg och
Installation har fått ritningar för köket. De har
anlitat en egen konsult. En ritning med de bärande
väggarna behövs för att projekteringen ska kunna
göras. Genom Olles försorg får Clarus Arkitekter
nu göra de nödvändiga ritningarna.
Nu är det dags att göra klart i källarvåningen. Det
handlar om duschrum, toalett och plats för kyl-frys.
Vi kan själva slipa, spackla och måla. CV-rör ska
återställa rör i källaren. Olle talare varmt för att
engagera några eldsjälar som kan ansvara för vissa
delar av arbetet i källaren.
Styrelsen samtalar om fortsättningen av
ombyggnaden. Hans frågar hur vi går vidare med
nästa etapp. Pelle svarar att protokollet från
Byggruppen hänskjuter frågan till styrelsen. Kjell
menar att det har att göra med tidsplanen. Samtal
om vad som är nästa etapp. Britt påpekar att inget
beslut finns. Man kan tänka sig olika delar att
fortsätta med. Hans menar att om vi samtalar kan vi
komma överens. Pelle anser att styrelsen behöver
visa vad som är nästa etapp och komma med ett
förslag. Olle menar att vi redan har behandlat
frågan i ett församlingsmöte.
Beslutas ta upp frågan vid nästa styrelsemöte.

c) Missionsrådet (bilaga 4)

c) Missionsrådet har haft en träff där man bad för
församlingens medarbetare utomlands. Samtal om
familjen Elsanders situation. EFK har frågat om
församlingen kan öka bidraget till dem.
Missionsrådets förslag är att vi skickar medel vid
ev. överskott på årets missionsbudget.

d) RPG

d) RPG har haft styrelsemöte. Dagledigträffarna
gör nu uppehåll tills kafédelen i Ök är klar. Även
Lunchbönen gör ett uppehåll. RPG-mötena kommer
att hållas i Örtagårdskyrkans församlingsgård.

e) Ungdomsarbetet

Planering

e) Joel rapporterar att ett schema för höstens
ungdomssamlingar gjorts. Starten sker om två
veckor. Eventuellt blir det en fortsättningskurs för
konfirmander. En böneskola för alla åldrar är också
på gång.
§ 101
Höstens styrelsemöten: 8/10, 15/10 (besök av
SMK), 12/11, 10/12. Styrelsen har bönedag 9/9 i
Olles släktstuga i Lunger. Torsdagsgruppen samlas
24/9, 22/10, 26/11
Församlingsafton med församlingsmöte 29/8.
Församlingsmöten: 27/9, 22/11
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Bordlagd fråga:
Försäljningen av skogslotten

nbjudan till Pingstförsamlingens 90årsjubileum

Inbjudan till deltagande i Forum
Inter Act

Ansökan om ekonomiskt bidrag till
bygget (nybyggaruppropet)

§ 102
Styrelsen gör en återblick och sammanfattning av
frågan. Ann-Ida har ett förslag till köpekontrakt.
Ärendet är behandlat i församlingsmöte. Flera
styrelsemedlemmar menar att 600 000 kr är ett bra
pris. Ett besök ute vid tomten med ett tiotal
deltagare gjordes i juli. Olle föreslår att vi
godkänner kontraktet. Samtal om vissa
formuleringar i kontraktet. Kjell ombedes resonera
med Georg Axelsson om vissa ändringar i
skrivningen.
Styrelsens beslut: Föreslå i nästa församlingsmöte
att församlingen säljer skogslotten för 600 000 kr.
Beslutet är enhälligt.
§ 103
Pingstförsamlingen inbjuder oss till jubileets
högtidsmöte d. 27/9. Pelle ombedes representera
församlingen. Till det efterföljande samkvämet
önskar pingstförsamlingen serveringsmedhjälp från
oss.
Beslutas bistå denna förfrågan.
Anmälningar kan göras till Lotta Hjelm.
§ 104
Genom Forum Inter Act får församlingar som
samarbetar med EFK möjlighet att delta i samlingar
omkring missionsarbete. Vi har möjlighet att söka
för två representanter. Föreslås anmäla Karl-Erik
Roberthson och Lars-Eric Nilsson.
§ 105
Britt önskar hjälp att formulera ansökan. SMK har
fyra upprop varje år. I ansökan behöver framgå vad
vi vill. Vidare behöver församlingens verksamhet
och ekonomi presenteras. Samtal om hur byggets
ekonomi kan formuleras i ansökan. Egeninsatserna
bör tas med i ekonomin. Helen Friberg kommer på
besök d. 25/8.
§ 106
Lägges till handlingarna.

Diverse inkommande post
§ 107
Nästa styrelsemöte hålls d. 8/10.
Nästa styrelsemöte
§ 108
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a) Gösta Berg är villig att skänka fyra konstverk
som vinster i ett lotteri. Lottförsäljning skulle kunna
ge 20 000 kr till byggfonden. Några behöver sälja
lotter i så fall.
Beslutas ta upp frågan på församlingsaftonen.

Övriga frågor:
a) Lotteri

b) Hans föreslår att alla gudstjänster flytas till
Örtagårdskyrkans församlingsgård. Per-Olof
stödjer förslaget. Olle menar att det inte är så
viktigt för bygget. Problemet är att så få
gudstjänstbesökare stannar kvar efter gudstjänsterna
med egna fikakorgar. Gemenskapen blir lidande.
Kjell och Pelle stödjer i princip Hans förslag. Vi
kan flytta gudstjänsterna om det inte finns för
många nackdelar.
Styrelsens beslut: Föreslå i nästa församlingsmöte
att söndagarnas gudstjänster flyttas från Ök till
Örtagårdskyrkans församlingsgård från d. 6/9.

b) Gudstjänstlokal

§ 109
Kjell förklarar styrelsemötet avslutat.
Avslutning
Justeras
Vid protokollet
Ordförande
Kjell Wendin

Sekreterare
Lars-Eric Nilsson

Bilaga 1)
Bilaga 2)
Bilaga 3)

Ekonomirapport juli
2009-08-06 Byggruppen Minnesanteckningar
2009-06-30 Anteckningar smågruppssamtal om
bygget
2009-07-09 Missionsrådet Minnesanteckningar

Bilaga 4)

4

