ÅRSMÖTE

Protokoll fört vid Arboga Frikyrkoförsamlings sjätte årsmöte 2011-02-13
Plats: Örtagårdskyrkans Församlingsgård
Närvarande: ca 60 medlemmar

Inledning

Vår pastor Pelle Rosdahl hälsade välkommen till Årshögtiden.
Efter bön och sång visades ett bildspel från året som gått.
Årshögtiden fortsatte med att Pelle höll en betraktelse inför
framförliggande år utifrån texten i Matteus 14:22-32. Som Jesu
efterföljare erbjuds vi att gå utanför båten. Sedan fortsatte Pelle
med att redovisa resultatet av den enkätundersökning som gjorts
i församlingen. Pelle gjorde därefter en utvärdering av 2010 års
verksamhetsinriktning. Marcus Grönberg tog sedan över och
visade aktuella bilder från om- och tillbyggnaden av
Örtagårdskyrkan och berättade om bygget (se bilaga 1).
Efter kaffe och smörgåstårta tog sedan årsmötesförhandlingarna
vid.

Öppnande

§1
Församlingens ordförande Britt Lundberg förklarar årsmötet
öppnat.

Stadgeenligt utlyst

§2
Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.

Föredragningslistan

§3
Till den föreslagna dagordningen läggs en punkt till efter
budgeten, upptagande av lån. Därefter godkänns den föreslagna
dagordningen.

Val av
årsmötesfunktionärer

§4
Till funktionärer vid årsmötet väljs följande: Mötesordförande:
Britt Lundberg
Vice mötesordförande: Erik Gustafsson
Mötessekreterare: Kjell Wendin
Protokollsjusterare: Olle Hjelm och Örjan Libert
Rösträknare: Inger Blixt och Johanna Hjelm

forts. § 4
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Referent: Hans Lundberg
Fastställande av stadgar
och församlingsordning
bilaga 2

§5
Förslag till ändringar av stadgar och församlingsordning har
behandlats under hösten. I församlingsmöte
2010-09-19 presenterades styrelsens förslag och i samtal
lämnades synpunkter § 40. Till församlingsmötet
2010-11-14 delades förslaget ut till alla medlemmar och i
församlingsmötet antogs ändringarna av stadgar och
församlingsordning en första gång § 51.
Förutom några mindre ändringar i stadgarna innebär förslaget att
församlingens namn ändras till Örtagårdskyrkan.
Årsmötets beslut:
- Förslaget till stadgar och församlingsordning antas.
Det innebär att vi fr.o.m. nu heter Örtagårdskyrkan och att vi har
en ny logga.
Erik Gustafsson övertar ordförandeskapet

Verksamhetsberättelser
bilaga 3, 4 och 5

§6
2010 års verksamhetsberättelser finns med i handlingarna.
Årsmötets beslut:
Församlingens, barn- och ungdomsarbetets samt sommarkollots
verksamhetsberättelser för 2010 läggs med tacksamhet till
handlingarna.

Resultat- och
Balansrapport
bilaga 6

§7
Karl-Erik Roberthson påpekar att det till missionen har samlats
in c:a 83 000 kr. men att bara c:a 64 000 kr. har utbetalats. StigÅke Ängsved informerar om att missionsinsamlingarna under
2009 inte nådde upp till budgeterat, men att det utbetalades c:a
18 000 kr mer än insamlat. Ordförande Britt inflikar att det är
den tanken styrelsen haft. Karl-Erik påpekar att den bristen inte
finns med i balansräkningen och föreslår att de drygt 18000: som samlats in till mission och ”forsvunnit” in i
församlingskassan 2010, skall betalas ut 2011 till mission
förutom de pengar som vi kommer att budgetera till mission för
2011. Ordförande ställer proposition på Karl-Eriks och
styrelsens förslag och finner att Karl-Eriks förslag vunnit.
Årsmötets beslut:
Resultatoch balansrapporten för 2010 läggs till handlingarna med
justeringen enligt Karl-Eriks förslag.

Revisionsberättelsen
bilaga 7

§8
Örjan
Libert föredrar revisionsrapporten som föreslår att kassören
beviljas full ansvarsfrihet och tacksamt erkännande för den tid
revisionen omfattar.
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Ansvarsfrihet

§9
Årsmötets
beslut:
- Kassören
beviljas full ansvarsfrihet och tacksamt erkännande för den tid
revisionen omfattar.
- Styrelsen
beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.
§

Tack

10
Innan
Erik överlämnar ordförandeklubban framför han församlingens
tack till styrelsen och speciellt till ordförande Britt.

Val av styrelseledamöter

§ 11
Till
styrelseledamöter för åren 2011 och 2012 väljs Roland
Magnusson, Per-Olof Rosdal, Britt Lundberg och Eddy
Nzeyimana (nyval).
(Kvarstående ledamöter till och med 2011: Lars-Erik Nilsson,
Ann-Ida Axelsson, Kjell Wendin och Olle Hjelm.)

Val av ordförande och
vice ordförande

§ 12
Till församlingens ordförande , tillika styrelsens ordförande för
år 2011 väljs Britt Lundberg.
Till vice ordförande för år 2011 väljs Lars-Eric Nilsson.

Övriga val till uppdrag i
församlingen

§ 13
Revisorer: Val för 2011 Torbjörn Åhs (nyval)
(vald t o m 2011 - 2012: Örjan Libert)
Ersättare för revisorer: val för 2011 - 2012 Anna Bergqvist
(Vald t. o. m. 2011 Elise Persson)
Vice församlingsföreståndare:
Hans Lundberg
Föreståndargruppen
Pastor: Pelle Rosdahl, sammankallande
Vice församlingsföreståndare: Hans Lundberg
Övriga: Per-Olof Rosdal, Bengt Bergenbrant och Åke Joelsson
Barn och ungdomsledare:
Söndagsskola: Agneta Kölfeldt, Sandra Pärlsjö, Kristoffer
Hedlund, Malin Kölfeldt, Frida Pärlsjö, Rut Nilsson, Rebecca
Blixt, Linnéa Classon (nyval) och Carl-Johan Nilsson (nyval)
Sjungis: Karin Roberthsson, Christina Rosdal, Eisiv Rosdal och
Anna-Greta Kölfeldt
Ungdom: Rut Nilsson, Simon Roberthson, Carl-Johan Nilsson,
Linnéa Classon (nyval), Rebecca Blixt (nyval), Eddy Nzeyimana
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(nyval), och Marcus Grönberg (nyval).
Barn och Ungdomsråd
Ordförande: Marcus Grönberg
Agneta Kölfeldt, Rut Nilsson
Biträdande predikanter
Föreståndargruppen, Kjell Wendin, Erik Gustafsson, Lars-Erik
Nilsson, Marcus Grönberg Carl-Johan Nilsson, Mikael
Gustavsson (nyval) och Simeon Paraschakis (nyval).
Nattvardstjänare: Föreståndargruppen, Erik Gustafsson, Örjan
Libert, Britt Lundberg, Lars-Erik Nilsson, Anna-Lena Rosdahl,
Kjell Wendin, Ann-Ida Axelsson, Gunder Forslund, Eisiv
Rosdal, Berit Carlsson, Mikael Gustavsson (nyval)
Missionsråd:
Sammankallande: vakant
Östarbete: Gun Forslund
Ge för livet/Bröd till bröder: Per-Olof Rosdal, Georg Axelsson
Diakonia: Erik Gustafsson
Projektgrupp anpassningen av Örtagårdskyrkan
med mandat att driva bygget vidare: (enl §25 församlingsmöte
25 april 2010)
Omval: Gösta Berg, Elin Grönberg, Marcus Grönberg, Olle
Hjelm och Lennart Rosdahl
Nyval: Mikael Gustafsson och Lotta Hjelm
Marcus Grönberg sammankallande och projektansvarig
Insamlingsansvarig för byggkassan: Erik Gustafsson
Teknikgruppen: Mikael Gustafsson, sammankallande
Blomsterutsmyckning av kyrkorummet: Kerstin Joelsson och
Ninni Hedlund
Uthyrning av Örtagårdskyrkan och Örtagårdskyrkans
församlingsgård: Eisiv Rosdal (nyval)
Husmor: Lotta Hjelm
Servicegrupperna: Pelle Rosdahl
Vice värd och brandskyddsansvarig för fastigheterna:
Örtagårdskyrkan: Stenerik Eriksson
Örtagårdskyrkans
församlingsgård: Lars-Arne Rosdahl

Valberedning omval 2011 - 2012:
Hans Lundberg sammankallande och Eva Alexandersson
(Valda t o m: 2011 Sven-Åke Rosdal, Gösta Berg och Pelle
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Rosdahl).
Arkivarie: Erik Gustafsson
Materialförvaltare: Pelle Rosdahl
Matrikelansvarig: Hans Lundberg
Sång och musik: Christina Gustafsson, sammankallande
Organister: Ann-Ida Axelsson, Bengt Bergenbrant, Arne
Carlsson och Christina Gustafsson
Sång på äldreboende: Ann-Ida Axelsson sammankallande, PerOlof Rosdal och Kerstin Joelsson sammankallande
Kvinnofrukost: Eisiv Rosdal, sammankallande
Kontaktperson Hjälmargården: Per-Olof Rosdal
Planeringsgrupp: Pastor, Sång och musikansvarig, Husmor,
Eisiv Rosdal
Planering ekumenik: Pelle Rosdahl
Predikoturer/affischering: Eisiv Rosdal och Christina Gustafsson
Örtagårdsbladet: Eisiv Rosdal och Christina Gustafsson
Församlingens hemsida: Hans Lundberg, ansvarig utgivare
Syföreningen: Elise Persson
Omsorgsgrupperna: Anna-Lena Rosdahl, sammankallande
Grupp 0: Marcus Grönberg
Grupp l: Ing-Marie Wendin, Kjell Wendin och Erik Gustafsson
Grupp 2: Eva Alexandersson, Bengt-Göran Rosdal och Kerstin
Joelsson
Grupp 3: Inger Berg, Inga-Lill Eriksson och Inger Blixt
Grupp 4: Anna-Lena Rosdahl, Eisiv Rosdal, Per-Olov Rosdal
och Ulla Wedegård
Diakoni: Roland Magnusson och Kjell Wendin
Servering Dagledigträffarna: Eva Alexandersson, Inger Blixt
och Inga-Lill Eriksson

Verksamhetsinriktning
2011
bilaga 8

§ 14
Britt föredrar verksamhetsinriktningen som har som tema ”Ett
år av relationer”. Styrelsens förslag betonar och ger högsta
prioritet till tre områden; anpassningen, gudstjänsterna och
relationer.
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Årsmötets beslut:
föreslagna verksamhetsinriktningen för 2011 antas.
Budget 2011
bilaga 6

Den

§
15
Posten
Mission i Arboga ger upphov till ett längre samtal där ett flertal
yttrar sig. Kerstin Joelsson tycker att ordet mission ska kopplas
till andra länder ”yttre mission”. I Sverige kallar vi det
evangelisation. Pelle anför att Sverige är ett missionsfält, och det
är adekvat att ha posten mission Arboga under rubriken mission.
Stenerik Eriksson trycker på att vi inte får skära av kontakten
med andra länder. Anna-Lena Rosdahl anser att mission i
Arboga inte behöver kosta så mycket.
Karl-Erik
Roberthson framför att vi ska hålla isär inre och yttre mission.
Ribban för yttre mission ska läggas högre, inte lägre. Mikaela
Pärlsjö menar att mission i Arboga inte behöver vara några stora
åthävor. Pelle vill att vi ska göra flera satsningar liknande de vi
gjort förra året, såsom Alpha och ”Ditt viktigaste val”. Inger
Blixt säger att det kristna budskapet har mycket större
konkurrens nu än förr. Marcus Grönberg ställer frågan. Har vi
koll på de pengar vi skickar iväg?
Karin
Roberthson tycker att vi ska skilja på yttre och inre mission. Vi
kan ha insamlingsmål både till yttre och inre mission. Karl-Erik
Roberthson presenterar 5 familjer som inte nu har sitt underhåll
löst men som EFK är beredda att sända ut.
Karl-Erik Roberthson föreslår att missionsbudgeten förutom
”Mission i Arboga” ligger kvar på 83 000:Ordförande ställer proposition på styrelsens budgetförslag,
kompletterat med de medel som tillförts mission enligt beslut i
§ 7, och Karl-Erik Roberthsons förslag. Ordförande finner att
styrelsens förslag vunnit.
Årsmötets beslut: Styrelsens förslag antas med kompletteringen
enligt beslut i § 7.

Upptagande av lån

§ 16
Britt föredrar ärendet: I budgeten för anpassningen av
Örtagårdskyrkan är det budgeterat 1,5 miljoner för försäljningen
av församlingsgården. Då vi ännu inte har sålt
församlingsgården har vi behov av att korttidslåna pengar.
Via kontakt med Hans-Olof Lund har vi fått löfte att få låna
500 000 kr., med fördelaktiga villkor, av Byggnadsfirma Lund.
Styrelsen föreslår att vi lånar 500 000 kr. av Byggnadsfirma
Lund. Britt läser upp reversen.
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forts. § 16

Vid behov av ytterligare lån lånar vi i första hand av oss själva,
pengar som enligt tidigare beslut inte är budgeterade för
anpassningen. I andra hand korttidslån från medlemmar och i
tredje hand banklån, vilket tas upp på nästa församlingsmöte om
inte finansieringen är löst.
Olle Hjelm trycker på att vi inte ska låna pengar från banken
utan att vi som medlemmar ska skänka eller låna ut pengar. Erik
Gustafsson pekar på möjligheten att belåna våra fastigheter och
Lennart Rosdahl nämner om ränteavdragen vid lån på
fastigheter.
Årsmötets beslut:
- Att av Byggnadsfirma Lund låna 500 000 kr. enligt den
upplästa reversen.
- Att vid behov av ytterligare lån lånar vi i första hand av oss
själva, dvs av församlingens medel.
- Att vi sedan upptar korttidslån av församlingens medlemmar.
De som kan erbjuda korttidslån meddelar detta till Erik
Gustafsson.

Ombud till samfunden

§ 17
Vi har möjlighet att skicka ombud till EFK:s och SMK:s
konferenser och distriktsmöten.
Årsmötets beslut:
- Intresserade av att vara ombud anmäler sig till Kjell Wendin.
- Styrelsen utser ombud till samfundens möten.

Till årsmötet inkomna
frågor

§ 18
Inga frågor har inkommit.

Avtackning

§ 19
Britt framför ett tack till de två avgående styrelseledamöterna
Sandra Pärlsjö och Marcus Grönberg.

Hälsningar och tack

§ 20
Britt tackar för förbön och julblomma. Hälsningar till årsmötet
framförde från Anna Engberg, Aina Ungvall, Bertil Magnusson
och Ingemar Nilsson. Georg Axelsson framförde tack för
uppvaktning, julblomma och förbön. Per-Olof Rosdal hälsade
från missionärerna Elsanders och från Kungsörs återvinning.
Kerstin Joelsson framför ett tack från Bellis blommor. Per-Olof
Rosdal hälsar från missionärerna Elsanders och från Kungsörs
återvinning.
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Övriga frågor

§ 21
- Britt informerar om att vi har två praktikanter inom
arbetsförmedlingens fas-3 projekt. Det är Eddy Nzeiymana som
ska arbeta främst med ungdomsverksamheten och Bernt Gradin
som ska städa
- Kerstin Joelsson informerar om att hon och Åke blivit inbjudna
av migrationsverket till en middag och en utvärdering av
förläggningen i Arboga.

Kommande
församlingsmöten

§ 22
Britt meddelar att det blir ett extra församlingsmöte 27:e februari
och ordinarie församlingsmöte 27:e mars.
Britt pålyser att ett ärende som kan komma upp på
församlingsmötet den 27 mars är frågan om att uppta korttidslån
i bank.

Avslutning

§ 23
Ordföranden Britt förklarar årsmötet avslutat och Pelle ber
avslutningsvis..

Vid protokollet

Justeras

Kjell Wendin
sekreterare

Olle Hjelm
justerare

Förteckning över bilagor:
Bilaga 1 Presentation anpassningen av Örtagårdskyrkan
Bilaga 2 Stadgar och församlingsordning
Bilaga 3 Församlingens verksamhetsberättelse 2010
Bilaga 4 Barn- och ungdomsarbetets verksamhetsberättelse 2010
Bilaga 5 Sommarkollots verksamhetsberättelse 2010
Bilaga 6 Resultat- och Balansrapport 2010 och budget 2011
Bilaga 7 Revisionsberättelsen
Bilaga 8 Verksamhetsinriktning 2011
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Örjan Libert
justerare

