STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Arboga Frikyrkoförsamling Örtagårdskyrkans
sammanträdesrum 091112

§§ 140-157
Närvarande:
Kjell Wendin
Britt Lundberg
Roland Magnusson
Lars-Eric Nilsson
Olle Hjelm
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg
Ann-Ida Axelsson
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg

ordförande
vice ordförande
kassör
sekreterare

församlingsföreståndare, adjungerad
vice församlingsföreståndare, adjungerad

Inledning

Per-Olof inleder med ett bibelord.

Öppnande

§ 140
Ordföranden förklarar mötet öppnat.

Dagordningen

§ 141
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Föregående protokoll:

§ 142
Föregående protokoll från styrelsemöten 091008,
091015 samt församlingsmöte 091018 lägges till
handlingarna.

Serveringstillstånd (bordlagd)
1

§ 143
Styrelsen för ett samtal om serverringstillstånd för
församlingens lokaler.
Beslutas att Lotta Hjelm får jobba vidare med
frågan.
Brandansvarig (bordlagd)
§ 144
Tidsperioden för Missionsförsamlingens
brandskyddsplan med tillhörande
brandskyddsansvarig har gått ut och behöver
förnyas. Det behövs brandskyddsansvarig både för
ÖK och Örtagårdskyrkans församlingsgård.
Beslutas be valberedningen komma med förslag..
Lägenheten på Herrgårdsgatan
(bordlagd)

Information och rapporter:
a) Ekonomi (bilaga 1)

b) Ekonomiguppen
(bilaga 2)

c) Personalgruppen
(bilaga 3)

Forts § 146 c

§ 145
Under styrelsens samtal tas flera aspekter upp.
Frågan är hur mycket lägenheten kommer att
användas. Den symboliska hyran är en fin gest från
Lund AB.
Beslutas uppdra åt valberedningen att föreslå
lämplig person för tillsyn av lägenheten och ansvar
för dess nycklar.
§ 146
a) Vi ligger bra till med insamlingarna för oktober.
Trots detta ligger vi under budget för perioden.
Samtal om svårigheten att kunna få en överblick
över underskotten i redovisningen.
b) Britt rapporterar från Ekonomiutskottet att
budgetarbetet för 2010har inletts. Synpunkter och
förslag till den kommande budgeten tas emot av
utskottet fram till d. 2/12.
c) Enligt en redovisning som pastor Pelle gjort av
sina tjänstgöringstimmar i församlingen står det
klart att han egentligen arbetar heltid trots att han
bara har 75% tjänst! Personalgruppen har fört ett
resonemang med Pelle för att minska ner hans
arbetstimmar. Församlingen ska informeras så att
pastorn inte överbelastas.
Pelle kommenterar att han vill prioritera
gåvobaserade tjänster i församlingen. Han vill gärna
ha möjlighet att påverka hur olika tjänster fördelas.
Därför blir han gärna med i valberedningen.
Styrelsen, märkbart ovan vid den nya tanken, ser på
frågan utifrån både nyttoaspekter och strukturella
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ansvarsaspekter. Beslutas att valberedningen får
behandla frågan.
Pelle informerar att Rebecka Green har börjat en
tvåmånaders praktikperiod med Pelle som
handledare i församlingen. Information kommer att
ges i nästa församlingsmöte.
d) Avregistrering Arboga
Missionsförsamling (bilaga 4)

d) Kjell meddelar att Arboga Missionsförsamling
har avregistrerats hos skattemyndigheten fr.o.m.
091027.

e) Träff med hyresgästerna
e) Olle, Pelle och Stenerik Eriksson har träffat
församlingens hyresgäster i gula huset. De var
positiva och glada. En lampa ska sättas upp på
hyresgästernas parkeringsplats. Viktigt att
församlingen vid behov informerar sina hyresgäster.
f) Barn och ungdom

Forts § 146 f

f) Pelle påminner styrelsen om församlingens vision
att satsa på barn och ungdom. Enligt
församlingsbudgeten samlar vi in 464 000 kr. Av
dessa medel går 257 000 till personal och 90 000 till
mission. Pelle frågar vad nästa steg blir enligt
visionen. Söndagsskolan behöver utvecklas och
ungdomsledarteamet stärkas. Personalmässigt och
ekonomiskt behöver vi satsa lika mycket på barn
och ungdom som på föreståndartjänsten. En ny
tjänst behöver därför inrättas i församlingen. Vi
behöver söka en person som kan vara ledare för
ungdomsledarteamet och barnarbetet. Kan gärna
kombineras med arbete för familjer och
smågrupper.
När det gäller finansieringen påpekar Pelle att lite
kan sparas in genom minskade driftskostnader. Vi
kan även försöka öka våra inkomster och vårt
offrande. Det skulle för att finansiera en ny tjänst
behöva samlas in ytterligare 100 000 kr om året.
Pelle föreslår att församlingen arbetar med två olika
årsbudgetar. Den ena är som en vanlig budget.
Den andra är en krisbudget där vi inte lutar oss så
mycket på fondmedel utan tänker på vad vi absolut
behöver.
Efter Pelles framförande för styrelsen ett mjukt och
konstruktivt samtal över den stora utmaning som
framlagts. Flera viktiga synpunkter framförs. Många
i församlingen önskar satsa på mjuka värden och
inte enbart i byggnader. Barn, ungdomar och
familjer behöver stimuleras. Engagemang i
församlingen kan uppmuntras av att medlemmar får
påverka vart offerpengar går. Vi har inget val. Det
står i verksamhetsinriktningen. Rent mänskligt
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kommer pengarna att ta slut. Ett ekonomiskt
brödunder kan komma att behövas. Nu tänker vi
enligt Vision 2015. Det kan bli så att pengarna bara
behövs i fem år. Då får vi fatta nya beslut. Några
banklån ska församlingen inte ha. Ett bärarlag för
offrande kan vara bra. Tillsammans med
ungdomarna ska vi föra fram tankarna till
församlingen.
Kjell avrundar samtalet och menar att
ekonomigruppen kan studera tanken att ha två
budgetar. Krisbudgeten drar ner på sådant som inte
behövs för att satsa det på sådant som verkligen
behövs.
Styrelsens beslut :
Vi går vidare med frågan och för ett resonemang på
nästa församlingsmöte. Marcus medverkar.
g) Planering

g) Hans rapporterar att det planerade besöket med
talare från Indien under påskens gemensamma
möten är inställt p.g.a. fördyrade resekostnader.
Förslag på ny talare önskas.

h)Missionsrådet (bilaga 5)

h) Missionsrådets budgetförslag för 2010 är klart.

Medlemsärende

§ 147
Inget nytt att rapportera.

Verksamhetsinriktning
- utvärdering 2009
- nyskrivning 2010
Torsdagsgruppen
(bilaga 6)

§ 148
Kjell informerar att en utvärdering av årets
verksamhetsinriktning gjorts. Nu ska nya
formuleringar sökas som pekar mot nya satsningar
och särskilda åtgärder under 2010. Samtal om
inriktning och vision förs i torsdagsgruppen för att
sedan tas upp på nästa styrelsemöte.

Församlingshelg 2010

§ 149
Pelle informerar att Hjälmargården är mycket
uppbokad i sept. 2010. Därför föreslår han att vi
flyttar fram bokningen ett år. Pastorns förslag för
2010 är en bussresa med några inlagda studiebesök.
Det skulle bli en fin och intressant gemensam start
på hösten 2010. Förslaget vinner styrelsens gillande.
Beslutas informera församlingen i nästa
församlingsmöte.

NFU

§ 150
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Pelle meddelar att Bilda erbjudit handledare för
NFU. Kort samtal följer.
Beslutas fortsätta med NFU med Knut-Bertil
Nyström som handledare, samt att genomföra NFUundersökning 2 snarast.
Fråga från Läkarmissionen att få
disponera ÖK för en samling

§ 151
Beslutas avslå denna begäran .

Medlemsavgift Sv. Missionskyrkans
Sångarförbund

§ 152
Brev har inkommit till församlingen i ärendet.
Beslutas avstå från medlemskap förutsatt att
ansvarig för planering av sång och musik
instämmer.

Byggfrågor:
a) Projektledning

§ 153
a) Olle rapporterar att det nu händer saker hela
tiden. Han har fortlöpande träffar med Bygg och
Installation m.fl. inblandade. Man håller på med
golv och rör. Golvvärme installeras. Sedan ska
väggarna upp. Elin Grönberg arbetar för att utforma
serveringsdelen.
Olle påpekar att de stora frågorna om utbyggnaden
efter köket kvarstår. Ett förfrågningsunderlag för
nybygget behöver göras. Vi i styrelsen måste veta
vad vi vill ha. Det handlar om olika material,
kvalitéer osv. Samtal om förfrågningsunderlag.
Alternativet är att köra på löpande kostnader, vilket
skulle gå snabbare. Bättre att få bilden klarare
genom förfrågningsunderlag.
Styrelsens beslut:
Föreslå att Elin Grönberg och Gösta Berg tar fram
detaljer i förfrågningsunderlaget om utbyggnaden
enligt bygglovsansökan.
Olle framför även att någon behöver tala med
eventuella nya sponsorer till bygget. Han betonar
också att vi snarast bör inleda försäljningsprocessen
av Örtagårdskyrkans församlingsgård.
Beslutas tillfråga Gösta Berg om att kontakta
eventuells nya sponsorer samt att Georg Axelsson
inleder säljprocessen av församlingsgården.

b) Samtal om kyrkorummet

b) Gösta Berg och Elin Grönberg medverkar vid
samtal om kyrkorummet d. 19/11 kl. 18:30.

5

Diverse inkommande post

§ 154
Lägges till handlingarna

Planering

§ 155
Församlingsmöte 22/11, torsdagsgruppen 26/11,
styrelsemöte 10/12

Övriga frågor:
a) Alfakurs

§ 156
a) Hans undrar om det finns möjlighet att ha en
Alfakurs våren 2010. Frågan tas emot positivt av
styrelsen.

b) Böneskola

Avslutning

b) Pelle informerar att Gudrun Grafström gärna vill
leda en böneskola våren 2010. Frågan tas upp igen
senare
§ 157
Kjell förklarar styrelsemötet avslutat.

Justeras
Vid protokollet

Sekreterare
Lars-Eric Nilsson

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Ordförande
Kjell Wendin

Ekonomirapport oktober
Ekonomigruppen minnesanteckningar 09-10-28
Personalgruppen minnesanteckningar 09-11-09
Avregistrering Arboga Missionsförsamling 09-10-27
Missionsrådet minnesanteckningar 09-10-28
Torsdagsgruppen samling 8
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