Församlingsmöte
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkans församlingsgård 2011-02-27
§§ 1 - 7
Kl. 12.15 – 13.40

Närvarande c:a 45 personer

Öppnade

§1
Ordförande Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§2
På ordförandens fråga svarar mötet att det är behörigt utlyst.

Protokollsjusterare

§3
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Örjan Libert

Ärendelistan

§4
Den föreslagna ärendelistan godkänns

Information
a) Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
Bilaga 1

§5
a) Marcus Grönberg visar aktuella bilder från arbetsplatsen.
Han nämner om gällande tidplan och om pågående förhandlingar
med Rynninge Bygg.
Lotta Hjelm som organiserar frivilligarbetet redogör för de arbeten
som vi själva ska göra.
Georg Axelsson som har uppdraget att sälja församlingsgården
berättar att han gjort en folder om församlingsgården. Tolv
spekulanter har sagt att de inte längre är intresserade. Nu återstår två.
Den 9:e mars sker en visning för Arboga Kommun.
Gösta Berg informerar om att 100 stolar är inköpta, och utmanar nu
medlemmarna att köpa var sin stol för 1000 kr.
Erik Gustafsson berättar att medlemmar har givit löfte om 590 000
kr. i räntefria korttidslån.
Marcus Grönberg gör en genomgång av ekonomin.
Kjell Wendin berättar att försäljningsgruppen samlats i veckan
angående försäljningen av församlingsgården. Tankar finns att anlita
mäklare efter kommunens besök.
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Forts. § 5
b) Personalfrågor

b) Lars-Eric Nilsson och Lotta Hjelm informerar om att vi fått en ny
praktikant som städar våra lokaler. Det är Bernt Gradin som arbetar
två heldagar i veckan, tisdagar och onsdagar.

c) Församlingens
diakoni

c) Kjell Wendin berättar att diakonigruppen har arbetat fram ett
dokument om församlingens diakoni. Det beskriver de inriktningar
vår diakoni har. Dokumentet finns med i årsmöteshandlingarna.

d) RPG

d)
Församlingsmötets beslut:
RPG`s information bordläggs.

Övriga frågor

§6
Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

§7
Ordföranden meddelar att nästa ordinarie församlingsmöte blir
söndagen den 27:e mars.
Ordförande förklarar mötet avslutat och Pelle avslutar mötet med
bön.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordf.

Örjan Libert

Bilaga 1 Presentation av anpassningen av Örtagårdskyrkan
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