STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamlings Församlingsgård 091008

§§ 114- 134
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Joel Fransson
Georg Axelsson
Elin Grönberg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad
ansvarig ungdomsledare, adjungerad
inbjuden under § 126
inbjuden under § 126

Inledning

Pelle uppmuntrar styrelsen.

Öppnande

§ 114
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 115
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Föregående protokoll:

§ 116
Föregående protokoll från styrelsemöte 090604,
församlingsmöte 090607, extra förs. möte 090705,
styrelsemöte 090820 samt
extra styrelsemöte 090921 läggs till handlingarna.

Uppföljning av tidigare beslut:
a) § 56a Inbjudan t. Amos

§ 117
a) Frågan är vilande hos Planeringsgruppen.

b) § 56b Översyn av stadgar och
församlingsordning
Forts. § 117

b) Carl-Johan Nilsson har fått i uppdrag att
bearbeta dessa frågor.

c) § 56c Biträdande kassör

c) Styrelsen samtalar om denna svårlösta fråga.
Andra församlingar har lejt ut bokföringsarbetet.
Missionskyrkan har kurser i ämnet. Bilda kanske
kan stå bakom. Olle föreslår att valberedningen kan
jobba med frågan. Styrelsen uppmanar
valberedningen att jobba med frågan och att samtala
med Stig-Åke Ängsved.

d) § 59 Ägarbyte på aktier

d) Roland meddelar att vi avvaktar med ägarbyte.

e) Tavellotteriet

e) Lotteriet blir inställt p.g.a. bristande
engagemang.

Information och rapporter:
a) Ekonomi (bilaga 1)

§ 118
a) Roland rapporterar att årets Sommarkollo gick
med plus 28 000 kr. Det betyder att vi kan satsa
ännu mer på kollot 2010. Däremot ligger
församlingskassan på minus. Till sista kvartalet
fattas 140 000 kr. Styrelsen för ett samtal om
kollektomater som ett sätt att underlätta offrande.
Kjell föreslår att ta upp denna fråga på den
inplanerade träffen d. 15/10 med representanter från
Missionskyrkan.

b) Barn och Ungdom (bilaga 2)

b) Marcus meddelar att Barn och Ungdomsrådet
haft sammanträde. Man talade om lokalbehov och
ledarbehov för barn och ungdomsarbetet. Pelle
refererar till en tidningsartikel om barns och
ungdomars flykt från frikyrkorna. Det behövs
föredömen. Kvalité räknas för barn och ungdomar.
Barnen behöver möta Jesus i söndagsskolan. Barnen
ska kunna känna att de vill bjuda med sina
klasskamrater. Förr kom barnen. Sedan hände
något. Vi har varken ledarresurser eller personal.
Lösningen kan vara en ekumenisk söndagsskola.
Pelle har fört samtal med Sara Stengård i
Pingstförsamlingen. De har även utarbetat en skiss
att gå vidare med. Marcus informerar att denna idé
togs upp på samlingen med Barn och
Ungdomsrådet. Man var positiva till skissen. PerOlof stryker under att SSK kan bli församlingens
viktigaste verksamhet. T.o.m. så viktig att
huvudgudstjänsten kan behöva hållas på annan tid.
Beslutas att Pelle får gå vidare i samtalen med
Pingstförsamlingen

c) Ungdomsledarteamet (bilaga 3)

c) Joel rapporterar att arbetet delats upp mer.
Ungdomarna vill vara mera delansvariga.
Motivationen är inte alltid på topp.
En huvudledare behövs.

Forts. § 118
d) Pingstförsamlingens 90-årsfirande

d) Pelle var församlingens representant. Han
gratulerade och önskade vännerna i
Pingstförsamlingen fortsatt Guds välsignelse.
Beslutas att som gåva avsätta 1000 kr. till Kathrinas
Help.

e) Avregistrering Arboga
Baptistförsamling (bilaga 4)

e) Kjell meddelar att avregistreringen nu är gjord
hos Skattemyndigheten.

f) Besked från Arboga Kommun
angående förköp (bilaga 5)

f) Kjell informerar att Tekniska Nämnden beslutat
att inte utnyttja kommunens förköpsrätt till
skogslotten.

g) Forum Inter Act

g) Församlingen har två representanter i Forum
Inter Act. Lars-Eric sammanfattar intrycken från en
samling på Götabro kursgård då EFK:s
regionsekreterare informerade huvudstyrelsen och
Forum Inter Act om olika aspekter på arbetet.

h) Nybyggarupprop

h) Britt har glädjen att meddela att församlingen
fått ett nybyggarupprop för 2010 av
Missionskyrkan.

i) Torsdagsgruppen
(bilaga 6)

i) Pelle berättar att man arbetar med församlingens
vision i torsdagsgruppen. Mer mångfald, integration
och socialt ansvar föreslås lyftas in i visionen.
Visionen går sedan på remiss till nästa
församlingsafton d. 24/10.

j) Planering

j) Joel och Pelle åker på Leadership-konferens d.
23/10.
Hans rapporterar från planeringssamråd med
Pingstförsamlingen och Sv. Kyrkan.
Julotta kommer att hållas i PK. Den 3/1 hålls
gudstjänst i Örtagårdskyrkans församlingsgård. Den
tredje veckan i jan. blir det 24-timmarsbön fredsönd Under påskens möten medverkar eventuellt en
talare från Kafrinas Help i Indien.

Medlemsärende

§ 119
Ett brev från Rolf Alexanderson har inkommit till
styrelsen. Pelle kommer att samtala med Rolf.

Diakoniärende

§ 120
Vid Diakonigruppens träff igår talades om att akuta
problem ibland uppstår. Planer finns att besöka
någon annan församling för att få råd. Hans påpekar
att det är bra att ha en dialog med
socialförvaltningen. Principer behövs.

Inbjudan

§ 121
En inbjudan har inkommit från Köpings
Pingstförsamling att delta i ett seminarium d. 17/10
om musikens plats i gudstjänsten. Anmälan kan
göras till Christina Gustafsson.

Fråga om ersättning till
församlingens hyresgäster

§ 122
I samband med att CV-rör stängt av värmen mellan
ÖK och den gula hyresfastigheten vid gatan blev det
under några dagar hastigt kallt inomhus för
församlingens hyresgäster. Styrelsen för ett samtal i
frågan. Olle menar att även om temperaturen råkade
gå ner mer än förväntat vid den aktuella tiden så kan
inte hyresgästerna ha lidit alltför mycket.
Beslutas göra ett engångsavdrag på 900 kr på
nästkommande hyra för fastighetens lägenheter.
Olle reserverar sig mot styrelsens beslut.

Kataloguppgifter i Eniro

Inför besök av Missionskyrkans
distrktsstyrelse 15/10

Fråga från Teknikgruppen

Byggfrågor
Elin Grönberg inbjuden
(bilaga 7, 8, 9)

§ 123
Styrelsen samtalar om värdet av att församlingen
har betalda kataloguppgifter på Eniro.
Beslutas avstå helt.
§ 124
Några frågor av intresse att ta upp: Erfarenheter av
kollektomat, kurser för ekonomiintresserade,
pastorns roll i styrelsen, styrelsemötets
tidsplanering.
§ 125
Teknikgruppen måste dra och lyfta det tunga
mixerbordet mellan utrymmena i Örtagårdskyrkans
församlingsgård. De frågar om ett enkelt mixerbord
kan inköpas till en kostnad av 2-3000 kr.
Beslutas bifalla denna förfrågan.
§ 126
Kjell rapporterar att det var en bra och öppen
atmosfär på samrådsträffen om utbyggnaden av ÖK.
Elin Grönbergs insats under samrådet värdesätts
mycket. Styrelsen samtalar om flera olika aspekter
av utbyggnaden. Enklare invändig hiss eller hiss
enligt Elins ursprungsförslag som når alla plan.
Projektledning och förfrågningsunderlag, flexibilitet

Forts. § 126

i kyrksalen för att kunna ha olika sorters samlingar.
Byggets ekonomi. Marcus framför att
söndagsskolan skulle kunna behöva 2-3 rum. Då
behövs hiss. Olle poängterar att någon nu måste
konstruera utbygget och anslutningen till kyrkan.
Frågan är om vi ska ha underlag för att göra en
upphandling eller ett underlag som vi kan begära
offerter på. Hittills har vi gjort på löpande
projektering. Då vet man inte vad slutnotan blir. Ju
noggrannare vi gör underlaget desto säkrare vet vi
vad summan kan bli även om det inledningsvis är
dyrare.
Kjell sammanfattar samtalet och frågar om
styrelsen är redo gå till beslut.
Styrelsens beslut: - att Clarus Arkitekter gör
förfrågningsunderlag för hela bygget enligt
bygglovshandlingarna.
- att Olle tar kontakt med Clarus Arkitekter.
- att informera vid nästa församlingsmöte.
Styrelsen beslutar föreslå nästa
församlingsmöte:
Att tjänsten projektledning för bygget köpes in.
Att styrelsen är ansvarig för bygget inför
församlingen.
Att Clarus Arkitekter anlitas för projektledning.
Beslutas vidare

Anställning av ungdomsledare

Serveringstillstånd

Brandfrågor:
a) Brandsyn rapport

§ 127
Marcus och Pelle talar om att barn- och
ungdomsarbetet i församlingen haltar. Det behövs
en ny resurs. En barnledare och ungdomsledare
behöver anställas. Gärna med fallenhet för sång,
musik och teater. Tjänsten kan vara på 50-75%,
gärna tillsammans med pingstförsamlingen.
Förmåga att entusiasmera andra.
§ 128
Frågan bordlägges
§ 129
a) Stenerik Eriksson deltog i brandsynen. Roland
tar upp frågan om vi inte behöver ha riktigt
brandlarm och inbrottslarm i ÖK.
Beslut: Teknikgruppen ombedes behandla frågan.
b) Frågan bordlägges.

b) Brandansvarig
c) Arboga Kommun kommer att göra en

c) Brandskyddsinventering

brandskyddsinvetering av Örtagårdskyrkan.

Lägenheten på Herrgårdsgatan

§ 130
Frågan bordlägges.

Diverse inkommande post

§ 131
Lägges till handlingarna.

Kommande möten

Övriga frågor:
a)Fönster i ÖK

b) Samarbete med Socialtjänsten

Avslutning

§ 132
Styrelsen 15/10, 12/11
Torsdagsgruppen 22/10
Församlingsmöte 18/10
Församlingsafton 24/10
§ 133
a) Roland påpekar att fönster i ÖK behöver
åtgärdas. Kanske kan ställningar inhandlas.
Beslutas ta upp frågan på nästa förs. möte.
b) Roland frågar om det hänt något mer efter
kommunens förfrågan om samarbete med
Socialtjänsten. Kjell svarar att frågan är vilande.
Kommunen har inte hört av sig igen.
§ 134
Kjell förklarar styrelsemötet avslutat.
Justeras

Vid protokollet

Sekreterare
Lars-Eric Nilsson
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6
Bilaga 7
Bilaga 8
Bilaga 9

Ordförande
Kjell Wendin
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Torsdagsgruppen samling 7
Reviderad budget för bygget
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