Styrelsen
Protokoll fört vid styrelsesammanträde torsdagen 10 december 2009 kl 18.00 – 22.15 i
Örtagårdskyrkans styrelserum.
§§ 158-177
Närvarande: Kjell Wendin ordf, Britt Lundberg v ordf, Roland Magnusson kassör, Olle
Hjelm, Ann-Ida Axelsson fr o m § (Info om budget), Marcus Grönberg, Pelle Rosdahl pastor,
Hans Lundberg v församlingsföreståndare.
Inledning

§ 158
Britt inleder med att läsa från Luk 1:78-79

Öppnande

§ 159
Ordförande förklarade styrelsemötet öppnat.
Hans får i uppdrag att skriva kvällens protokoll.

Dagordning

§ 160
Dagordningen godkändes efter omflyttning av paragraferna om
budget, vision och verksamhetsinriktning 2010.

Föregående protokoll

§ 161
Beslutades att:
Styrelsemöte 2009-11-12 läggs till handlingarna
Församlingsmöte 2009-11-22 läggs till handlingarna

Uppföljning av
tidigare beslut

§ 162
Finns inga gamla beslut som behöver följas upp.

Information och
rapporter
a. Praktikplats

§ 163

b. Ekonomi bilaga 1

b. Se bilaga.

Brev från TMU

§ 164
I brev från TMU önskar de få ett bidrag från vår församling. Vi har
för närvarande inget TMU-team.

a. Informerades om att Rebecka Green arbetar januari månad ut.

Beslutades att:
brevet lämnas utan åtgärd.
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Hyreshöjning

§ 165
Förslag att höja hyran för lägenheterna i gula huset med 100
kr/mån och lägenhet.
Beslutades att:
höja hyran med föreslagna 100 kr/mån och lägenhet.

Medlemsärende

§ 166
Meddelades att Rolf Alexandersson, på egen begäran, har lämnat
församlingen. Pastorn har samtalat med Rolf om detta.

Bokgåva

§ 167
Pelle föreslår att inköpa 11 exemplar av boken ”Svenskar- hur är
vi och varför” av Gillis Herlitz för att skänka till deltagarna i
kvinnogruppen (invandrarkvinnor).
Beslutades att:
inköpa ovan nämna böcker som en gåva till deltagarna i
kvinnogruppen.

Sommarkollo 2010

§ 168
Beslutades att:
anställa Sandra Pärlsjö som ansvarig för sommarkollot 2010, vilket
ska bekräftas av årsmötet.
att:
Marcus i samarbete med Sandra och Pingstförsamlingen anställer
övriga ledare som behövs för ovannämnda sommarkollo.

Info om budget

§ 169
Två budgetförslag finns från ekonomigruppen. Pelle har förslag på
förändringar när det gäller utgifter och inkomster. Förslagen
diskuterades.
Beslutades att:
Pelles förslag ska presenteras för årsmötet.
Beslut om budget se § 172.

Vision

§ 170
Beslutades att:
förslaget till vision 2015 bordlägges.
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Verksamhetsinriktnin
g 2010

§ 171
Beslutades att:
sända förslaget på remiss till diakonigruppen med en muntlig
förklaring till utökat förslag för diakoni.
att:
besluta om verksamhetsinriktning på nästa styrelsemöte för
fastställande på årsmötet.

Budget
Bilaga 2

§ 172
Beslutades att:
Pelle skriver ett förslag till upprop för ett bärarlag för anställande
av en familjepastor med ansvar för barn- ungdom- och
föräldraarbete.
Förslaget biläggs protokollet.

Bygget
bilaga 3 och 4

§ 173
Olle informerar om hur läget är när det gäller ombyggnaden av
köket.
Beslutades att:
upphandla resterande handlingar som behövs för
förfrågningsunderlag innehållande:
Utökad ramhandling för ventilation.
Allmänna föreskrifter.
Byggbeskrivning.
Sammanställning av rumsbeskrivning.
att:
Elin Grönberg ansvarar för anbudsunderlagsgruppen.
att:
Marcus är styrelsens representant tillsammans med Elin och Gösta
Berg när det gäller att ta fram ett anbudsunderlag.
att:
Elin är församlingens representant på de byggmöten som
regelbundet kommer att behövas..
att:
Marcus är styrelsens representant mellan projektgruppen och
styrelsen.
att:
Marcus lämnar information till Hans för införande på
församlingens hemsida.
att:
Pelle fortlöpande informerar församlingen om bygget.
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Planering

§ 174
Styrelsen äter julbord tillsammans med Pelle och fru Carin
lördagen den 12 december på Jäders bruks herrgård.
Julottan. Pelle kontaktar Pingstförsamlingen om årets julotta som
är planerad att hållas i Pingstkyrkan. Pingstförsamlingen har
problem med att få några som sköter serveringen av gröt och
skinkmacka. Kanske ska julottan ställas in i år?
Nästa styrelsemöte blir den 18 januari 2010.
Församlingens årsmöte blir söndagen den 31 januari 2010 kl 14.00
i Örtagårdskyrkans församlingsgård.
Redovisning av NFU-undersökningen sker den 14 januari 2010.
Styrelsens böndag är planerad till lördagen den 27 februari 2010.
Vårens styrelsemöten blir kl 18.00 den 11/2, 11/3, 8/4, 6/5 och
10/6.
En församlingsafton är planerad till den 27/3

Diverse inkommande
post.

§ 175
Inkommande post skickades runt så att alla styrelsemedlemmar
fick del av det som kommit.

Övriga frågor
a. Hemsidan

§ 176
a. Hans meddelar att församlingen har en ny hemsida. Den är
under uppdatering. www.arbogafrikyrka.se

b. Ärendekalender
bilaga 5

En åtgärdskalender för styrelsen är upprättad.
Se bilaga.

Avslutning

§ 177
Ordföranden förklarade styrelsemötet avslutat kl 22.15. Varefter vi
bad för en sjuk medlem i församlingen.

Hans Lundberg
kvällens sekreterare
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Kjell Wendin
ordförande

Ekonomirapport november
Upprop bärarlag för anställning av familjepastor
Minnesanteckningar Estetisk grupp 2009-11-30
Minnesanteckningar Bygg-grupp 2009-12-08
Ärendekalender 2010
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