Protokoll fört vid församlingsmöte söndagen den 22 november 2009 i Örtagårdskyrkans
församlingsgård.
§§ 73-84
Antal närvarande vid
församlingsmötetes
öppnande:
33 medlemmar.
Öppnande

§ 73
Ordförande, Kjell Wendin, förklarar församlingsmötet öppnat

Val av sekreterare

§ 74
Till sekreterare för församlingsmötet valdes Hans Lundberg

Val av
protokollsjusterare

§ 75
Till att justera församlingsmötets protokoll valdes Erik Gustafsson

Församlingsmötets
behöriga utlysande

§ 76
Församlingsmötet förklarades behörigt utlyst.

Föredragningslistan

§ 77
Föredragningslistan förklarades godkänd med två tillägg under övriga
frågor.

Information och
rapporter
a) ekonomi
(Bilaga 1)

§ 78
a. Ekonomi. Roland Magnusson redogjorde för församlingens
ekonomi och pekade på de summor som behöver samlas in
under november och december för att vi ska nå upp till de
budgeterade summorna. Se bilaga.

b) kollekter

b. Redovisning av kollekter. Kjell Wendin påminde om vikten
att snabbt redovisa kollekter och kyrkkaffe så att summorna
kan bokföras.

c) samfundsinfo

c. Samfunden. Från EFK har kommit en inbjudan till rådslag.
Från SMK har kommit en kallelse till kyrkokonferensen.

d) påskgudstjänsterna

d. Påskgudstjänsterna. Blir som planerat tillsammans med
pingstförsamlingen.
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Forts § 78
e. budgetarbetet

e. Ekonomiutskottet. Varje grupp i församlingen ska komma in
med önskemål om de pengar som behövs för 2010 så att
önskemålen kan beaktas när budgeten för kommande år görs.

f. personalfrågor

f. Personal. Pastor Pelle Rosdahl redogjorde för sin
arbetssituation och påminde om att han har en 75%-tjänst men
arbetar idag mer än 100%. Han svarade också på frågor om
sitt arbete i församlingen.
Pelle informerade om att Rebecka Green har en två månader
lång praktikplats i vår församling. Praktiken sker 12 nov 2009
till 12 januari 2010.

g. barn- och
ungdom
bilaga 2

g. Barn och ungdomsarbetet. Pelle redogör för situationen när
det gäller barn- och ungdomsarbetet. Han betonar vikten av
att fler vuxna behövs i arbetet. Han förordar att en
ungdomspastor bör anställas. Han förslår att den tjänsten ska
finansieras med ökade kollekter och en krisbudget.
Beslutades att:
vi antar en viljeinriktning mot ytterligare en anställd.
29 medlemmar var närvarande vid beslutet.

Medlemsärende

§ 79
Ärendet utgår.

NFU-undersökning

§ 80
Uppföljning av den NFU-undersökning vi tidigare har gjort.
Beslutades att:
vi genomför NFU-undersöning nr 2. Resultatet ska redovisas den 14
januari 2010.

Församlingshelg
2010

§ 81
Informerades om styrelsens förslag att genomföra en bussresa på två
dagar under hösten 2010.

Bygget

§ 82
Informerades om vad som är aktuellt just nu, vilket är:
a. Gösta Berg visade bilder från arbetet med köket och berättade
var bygget står just nu.

a. Köket
b. Utbyggnaden

b. Beslutades att:
Elin Grönberg och Gösta Berg tar fram ett förfrågningsunderlag
för att få offerter på utbyggnad av serveringslokalen och
hisshuset.
Ett försök ska göras att hitta sponsorer till bygget. Inget förslag
finns på vem som ska utföra uppdraget.
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Forts. § 82
c. Kyrkorummet
bilaga 3

c. Britt Lundberg redogjorde från samtalet om kyrksalens
utseende och inredning som framkom vid samrådsmötet för
församlingen torsdagen den 19 november 2009. Gösta Berg
visade skisser på hur det skulle kunna se ut när kyrkolokalen
står färdig. I förslaget finns med att vi vrider kyrkorummet
centrum mot den plats där flygeln står idag. Eventuell
förlängning av estraden in på långsidan. Eventuellt kan
estraden byggas om så att flygeln kan flyttas till en plats nära
orgeln. Ett nytt kors tillverkas istället för det förgyllda
grekiska korset som finns idag. David Roberthson föreslog
att fullfölja vridningen till att kvarts varm, med tanke på att
det ska gå att montera ljus och ljus på ett vettigt sätt.
Beslutades:
- att omedelbart påbörja arbetet med att plocka bort predikstolen.
- att även ta fram en skiss på David Roberthsons förslag.
- att påbörja försäljningsprocessen av församlingsgården. Georg
Axelsson ingår i gruppen när det gäller försäljningen. Han fick
uppdraget att arbeta med försäljningsprocessen.
23 medlemmar var närvarande vid beslutet.

Övriga frågor
a. Tack

§ 83
a. Ett tack har kommit från Kafrinas Help för en gåva på 1000 kr i
samband med pingstförsamlingens jubileum

b. Diakoni

b. Det finns behov att hjälpa en person med 5000 kr. Den som kan
vara med och lämna ett bidrag kontaktar Kjell Wendin.

c. Diverse
information

c. Info som tillkommit under församlingsmötet:
5 december är det gemensam arbetsdag i Örtagårdskyrkan.
Kerstin Joelsson informerar om en gåva som har skänkts till
församlingen i Dagapils och om att 51 julklappar har sänt iväg via
Kungsör.

Avslutning

§ 84
Kl 15.06 förklarar ordföranden församlingsmötet avslutat. Åke
Joelsson ber en avslutande bön.

Vid protokollet

Hans Lundberg
sekr

Kjell Wendin
ordf

Erik Gustafsson
justerare

Bilaga 1 Ekonomi
Bilaga 2 Föredragning anställning av familjepastor
Bilaga 3 Minnesanteckningar, samtal om kyrkorummet och serveringsutrymme 2009-11-19
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