STYRELSEN
Protokoll fört vid extra styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling, Örtagårdskyrkans
församlingsgård 2009-09-21
§§ 110- 113
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Marcus Grönberg
Per-Olof Rosdal
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Joel Fransson

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ansvarig ungdomsledare, adjungerad

Inledning

Kjell inleder med bön.

Öppnande

§ 110
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 111
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Byggfrågor

§ 112
Olle rapporterar att nästa etapp i utbyggnaden
behöver bestämmas. Vi har nu börjat anpassa köket.
Nu behöver vi bestämma vad nästa etapp blir. Ett
projekteringsmöte har hållits där Clarus arkitekter,
CV-rör och Kraft och Ljus fanns med.
Centralservice ska nu börja leverera nya maskiner
till det nya köket. Utrymmen i källaren behöver nu
åtgärdas för att kunna användas till omklädning,
frys och förråd. Dessa arbeten gör vi själva. CV-rör
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Forts § 112

ska återställa värmesystemet. Tyvärr kom deras
semestrar emellan så att arbetet har försenats.
Delade meningar finns om hela byggprocessen.
Styrelsen för ett öppet samtal där olika synpunkter
kommer till uttryck. Samtalets ena tema är om
smågruppsamtalen som fördes inför starten av
anpassningen av köket varit värdefulla eller om de
bara fördröjt processen. Det andra huvudtemat
handlar om tillgänglighet med hiss,
utrymningsvägar, anpassningen av kyrkorummet
osv. Efter en intensiv överläggning ber Olle att
varje styrelsemedlem redovisar sin personliga
ståndpunkt när det gäller fortsättningen av
byggprocessen. Under samtalets gång har Olle
meddelat sin avsikt att vara projektledare under
anpassningen av köket men inte under nästa etapp.
En majoritet av styrelseledamöterna anser att vi ska
bygga ut framåt enligt arkitektförslaget.
Beslutas förslå i nästa församlingsmöte:
Att utbyggnaden framåt och anassningen av
kyrkorummet ingår i nästa etapp.
Att rådgivande smågruppssamtal snarast hålles.
Olle Hjelm och Marcus Grönberg reserverar sig mot
beslutet om rådgivande smågruppssamtal.

Avslutning

§ 113
Mötet avslutas med bön.

Vid protokollet

Justeras

Sekreterare
Lars-Eric Nilsson

Ordförande
Kjell Wendin
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