STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrrkan 2011-04-14 kl. 18.30- 21.45
§§ 26-39
Närvarande:
Britt Lundberg
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg
Sandra Pärlsjö

ordförande
sekreterare
kassör
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
adjungerad anpassningen av Örtagårdskyrkan §§ 29-31
inbjuden §§ 29-30

Inledning

Per-Olof inleder mötet med att läsa två bibelställen,
1 Mos 1:1 och Joh. 1:1 ff. Mitt i det ödsliga häver Gud
upp sin röst och det blir ljus. Gud skapar någonting av
ingenting. Ord-Ljus-Liv. Vi är Guds barn, tänk att få
skapa något nytt tillsammans med Gud.

Öppnande

§ 26
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 27
Någon övrig fråga läggs till och punkterna där Marcus
och Sandra ska närvara tas när de kommer.

Tidigare protokoll

§ 28
Förra styrelsemötesprotokollet från 2010-03-10 läggs till
handlingarna.

Sommarkollo
Bilaga 1

§ 29
Sandra och Marcus anländer och deras ärenden flyttas
upp.
Sandra rapporterar om sommarkollot. Det har varit trögt
att få sponsorer i år. I nuläget är c:a 27 000 kr. lovade,
men det är flera stycken som ännu inte gett något besked.
Vecka 17 ges information i skolorna.
Efter Sandras rapport följer ett samtal i styrelsen.
Med anledning av nästa års ledarsituation och årets
svajiga ekonomi så finns det anledning att fråga oss hur
vi ska göra nästa år. Möjligheten att i år bara ha
sommarkollo 4 veckor nämns.
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Söndagsskolan
§ 30
Pelle talar om att söndagskollärarna har framfört att det
inte riktigt funkar. Söndagsskolan samlar upp till 15 barn
i mycket varierande åldrar, och det är svårt att fånga
barnens uppmärksamhet.
Ett samtal om situationen i söndagsskolan förs omkring
orden ansvar, struktur, tydlighet och ramar.
Pelle avslutar samtalet med att säga ”till vår dröm hör att
söndagsskolan hör ihop med gudstjänsten. Föräldrar ska i
lugn och ro kunna sitta i kyrkan och ta del av
gudstjänsten samtidigt som barnen i söndagsskolan har
det bra.
Sandra ska kolla om någon ledare vill ha stöd av någon
annan vuxen de söndagar som är kvar.
Styrelsens beslut:
Frågan tas upp i nästa styrelsemöte och innan dess spånar
en grupp bestående av Pelle, Marcus, Agneta Rosdahl
och Britt vidare omkring dessa frågeställningar.
Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
bilaga 2

Forts. § 31

§ 31
Flera frågor som är aktuella i fråga om anpassningen tas
upp
Larm: Det är höga lagkrav på brandlarm i nybyggda
samlingssalar vilket ger höga kostnader. Marcus
undersöker olika möjligheter och är inriktad på ett
kombinerat brand- och inbrottslarm med lägsta nivå inom
de lagkrav som gäller.
Försäljningen av församlingsgården: Marcus har tagit
kontakt med Länsförsäkringar som mäklare vid
försäljningen. De har erbjudit att åta sig uppdraget till ett
fast pris av 40 000 kr, vilket är deras lägsta pris för ett
objekt.
Ut- och inflyttning: Samtal om planeringen för när det är
lämpligt att ha sista gudstjänsten i församlingsgården och
Första gudstjänsten i nya Örtagårdskyrkan. I juli månad
har vi gemensamma gudstjänster med Pingstförsamlingen
i Pingstkyrkan.
Det behövs en grupp som arbetar med den praktiska
utflyttningen från församlingsgården.
Frivilligarbete: Mycket eget arbete återstår. Från bygggruppen har kommit ett förslag om att be
Pingstförsamlingen om praktisk hjälp.
Bidragsansökningar: Britt har ansökt hos
sparbanksmiljonen för bidrag till lekpark.
Det kan finnas möjlighet att inom Leaderprojektet söka
bidrag för utemiljön.
Slutbesiktning: Marcus framför tanken på att anlita en
oberoende besiktningsman vid slutbesiktningen . Han har
haft kontakt med en besiktningsman i Örebro som till en
kostnad av 10-15 000 kr är beredd att åta sig uppdraget.
Samtal om huruvida det är lämpligt att göra en
delbesiktning innan slutbesiktningen.
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Ekonomin: En faktura på 675 000 kr. förfaller i slutet av
april. 120 000 kr hålls inne till dess att markarbeten är
gjorda och slutbesiktningen har varit.
För att betala fakturan som förfaller i slutet av månaden
behöver vi ta korttidslån av medlemmar, och innan detta
görs behövs ett församlingsbeslut.

Ansvarig
verksamhetsberättelsen

Missionsengagemang utanför
Sverige

Information, rapporter och

Styrelsens beslut:
 Angående försäljningen
- Länsförsäkringar får uppdraget att försälja
församlingsgården
- Marcus Grönberg är vår kontaktman
 Angående gudstjänster vid ut- och inflyttning
- Sista gudstjänst i församlingsgården den 19 juni.
- Målsättning att vi har första gudstjänst i
Örtagårdskyrkan
den 14 augusti.
 Angående utflyttningen
- Inventariegruppen får i uppdrag att organisera
utflyttningen ur Örtagårdskyrkans församlingsgård.
 Angående frivilligarbete
- En skrivelse tillställs Pingstförsamlingen där vi ber om
praktisk hjälp med arbetet i Örtagårdskyrkan.
- Marcus får uppdraget att göra skrivelsen som skrivs
under av Britt, Pelle och Marcus.
 Angående bidragsansökningar
- Britt får uppdraget att gå vidare med ansökningar till
Leaderprojektet, och kommunens Bergmansfond och
Samfond.
 Angående slutbesiktning
- En extern besiktningsman anlitas inför slutbesiktningen.
- Beslut huruvida en delbesiktning ska göras före
slutbesiktningen tas av Marcus.
 Angående medlemslån
- Utlysa extra församlingsmöte den 1 maj där korttidslån
av medlemmar tas upp.
- Föreslå församlingsmötet besluta att styrelsen ges i
uppdrag att ta upp medlemslån som återbetalas när
försäljningen av Örtagårdskyrkans församlingsgård är
avslutad. Lånen återbetalas dock senast efter sex
månader. Ränta utgår ej.
§ 32
Styrelsens beslut:
Frågan bordläggs.
§ 33
Britt och Pelle har fört samtal med Karin och Karl-Erik
Roberthson om att vara ansvariga för missionsrådet.
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inkommande post
a) ekonomirapport
bilaga 3
b) Inkommande post
c) VVS-arbeten

d) Smajllägret

Personalfrågor

Val av ombud

Övriga frågor
a) Uthyrning

b) Barnmusikgrupp

c) Affischering

Fas 3 praktikant

Britt meddelar att de har svarat nej till detta.
§ 34
a) Inga kommentarer görs till den ekonomirapport som
Stig-Åke har skickat ut. Den fråga som Stig-Åke ställt
angående missionsutbetalningarna tas upp på nästa möte.
b) Handlingar från SMK, Årsrapport från EFK och träff
på Örebro Missionsskola föranleder inga kommentarer.
c) CWrör kommer att göra arbeten i Gula huset i mitten
av maj. CWrör har reparerat en akut läcka i
församlingsgården.
d) Karin och Karl-Erik Roberthson tar emot anmälningar
till sommarens smajlläger. Avgiften för ledare betalas av
barn- och ungdomskontot. Varje barn som deltar i lägret
sponsras också med kr. från kontot. Inget barn ska
behöva avstå från deltagande i lägret på grund av
ekonomiska skäl.
§ 35
Arbetsgivaralliansens centrala löneförhandlingar
beräknas vara klara i slutet av april.
§ 36
Kjell meddelar att inga intresseanmälningar för att vara
ombud vid samfundens konferenser har inkommit.
§ 37
a) Det har kommit en förfrågan om att hyra
Örtagårdskyrkan för en konsert medeltidslördagen.
Styrelsens beslut:
Bygget är inte klart och kyrkan kan därför inte hyras ut.
b) Eddy har anmält frågan men har förhinder att närvara.
Styrelsens beslut:
Frågan bordläggs
c) Obehörig och olämplig affischering har skett på
Örtagårdskyrkans kyrkport. Meddelas att denna har tagits
ned.
§ 38
Ytterligare en person är eventuellt aktuell för en plats
inom arbetsmarknadsprojektet Fas 3.
Styrelsens beslut:
Ställer sig positiv till att den aktuella personen får FAS 3
praktik i församlingen.
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Avslutning

§ 39
Nästa samling för styrelsen blir torsdagen den 28 april då
det är torsdagsgrupp. Vi får då besök av Knut-Bertil
Nyström från EFK och temat är ”Ge med hjärtat”
Nästa styrelsemöte är den 12 maj.
PeO avslutar mötet med att be.
Vid protokollet
Sekreterare
Kjell Wendin

Justeras
Ordförande
Britt Lundberg

Bilaga 1 Inbjudan till sommarkollo
Bilaga 2 Bygg-gruppen noteringar från byggmöte 2011-03-28
Bilaga 3 Ekonomirapport 2011-03-31
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