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FÖRSAMLINGSMÖTE

Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2009-10-18
§ 64-72

Närvarande

40 personer

Öppnade

§ 64
Kjell Wendin förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötessekretare

§ 65
Till sekreterare för församlingsmötet valdes Gösta Berg

Protokollsjusterare

§ 66
Till att justera församlingsmötets protokoll valdes Pelle
Rosdahl

Påannonsering

§ 67
Godkändes att församlingsmötet varit behörigt utlyst.

Föredragningslistan

§ 68
Godkändes föredragningslistan

Information och
rapporter

§ 69
A) Förslag till ett konstlotteri avstyrktes.
B) Ekonomirapport - översikt. Roland Magnusson Bilaga 1
C) Rapport från ”Barn och ungdom” Marcus Grönberg
informerade om satsning på söndagsskola. Ingen
konfirmandundervisning i år, ej heller Team.
D) Information –Arboga Baptistförsamling har formellt
avregistrerats 1 sept. 2009
E) Arboga Kommun avstår från sin rätt till förköp av
skogslotten
F) SMK har antagit vår ansökan om bidrag från
Nybyggaruppropet. Detta kan i bästa fall ge oss ett
ekonomiskt tillskott på 300 000:- till vår utbyggnad
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Forts. § 69

G) Mediagruppen föreslog till inköp ett mixerbord, en
”mygga” och ett lovsångsprogram. Totralt pris 7 500:Beslut: Församlingsmötet beslutade att Mediagruppen får köpa föreslagna utrustning

Byggfrågor

§ 70
A) Information av Olle Hjelm: Mer har skett än vad som
syns. I Örtagårdskyrkans källarplan har ny VVS installerats,
men renovering där sker i vår egen regi.
Måndag 19 ds påbörjar byggfirman arbetet med köket, som
rivits ut helt och hållet. Alla ritningar klara. Tobias Nygren
från Clarus arkitektbyrå blir samverkande projektledare.
Clarus gör också ett förfrågningsunderlag så att fler byggfirmor kan ge offert på nästa etapp i utbygg-naden.
Påannonserades att lördagarna i vecka 45 och 49 blir
allmänna arbetsdagar.
Olle önskar i fortsättningen inte stå kvar som projektledare,
men fick dock förnyat förtroende och kvarstår i styrelsen,
som nu föreslås bli ytterst ansvarig.
B) Styrelsens förslag:
+ Att utbyggnaden framåt och anpassningen av
kyrkorummet ingår i nästa etapp.
+ Att rådgivande samtal snarast hålles.
+ Att tjänsten projektledning för bygget köpes in.
+ Att Clarus Arkitekter anlitas för projektledning
+ Att styrelsen är ansvarig för bygget inför församlingen
Beslut: Styrelsens förslag antogs av församlingsmötet

Övriga frågor

§ 71
Upprop om julpaket till öst via Kungsörs Återvinning.
Kerstin Joelsson informerade om att datum för inlämning
blir 7-8 november i Församlingsgården. Gun Forslund är
kontaktperson.

Avslutning

§ 72
Församlingsmötet avslutades med bön av ordföranden

Bilaga 1 Ekonomistaplar insamlat till församlingskassan och missionen t.o.m. 30 september
Vid protokollet

Gösta Berg
sekreterare

Justeras

Kjell Wendin
ordförande

Pelle Rosdal
protokollsjusterare
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