STYRELSEN
Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2011-05-12 kl. 18.30-21.30
§§ 40-50
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Ann-Ida Axelsson
Olle Hjelm
Eddy Nzeyimana
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg
Sandra Pärlsjö

ordförande
vice ordförande, mötessekreterare §§ 43b-50
sekreterare §§ 40-43 a
kassör

adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
§ 43 a och e
§ 43-44

Inledning

Ann-Ida ger ett inledningsord

Öppnande

§ 40
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 41
Punkterna 4 a och 4e i ärendelista tas när Marcus
Grönberg kommer. Pelle har några övriga frågor.

Tidigare protokoll

§ 42
Styrelsemötesprotokollet från 2011-04-14 samt
församlingsmötesprotokollen från 2011-03-27 och 201105-01 läggs till handlingarna.

Verksamhetsinriktningen och
visionen, håller vi kursen?
a) Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
bilaga 2

§ 43
Marcus Grönberg som är föredragande när det gäller
anpassningen av Örtagårdskyrkan anländer.
a) Marcus meddelar att slutbesiktningen är planerad till 1
juni. Börje Lindström som är arkitekt och
byggnadsinspektör kommer att medverka.
Larm: En offert på 141 250 kr. har inkommit.
Ekonomin: Marcus har gjort en sammanställning som
också kommer att redovisas i nästa församlingsmöte.
Ekonomiskt är det inte ett akut läge just nu, men ett långt
samtal om ekonomin förs.
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Försäljningen av församlingsgården: Det finns en
spekulant som bjudit 1,5 miljon kr. Lördagen den 28 maj
är en offentlig visning inplanerad.
Trädgård och lekplats: En grupp, i vilken även
hyresgästerna ingår, funderar över hur ytorna utanför
kyrkan ska planeras Det gäller trädgård, lekplats och
parkeringen. Britt har sökt bidrag från tre kommunala
fonder och även frånLeaderprojekt. Kommunen har frågat
hur öppen för allmänheten trädgården ställt några frågor
om hur tillgänglig för allmänheten trädgården är tänkt att
bli.
Britt läser upp ett förslag till svar som hon skrivit.
Styrelsens beslut:
- att föreslå församlingsmötet att sälja församlingsgården
till den köpare som har bjudit 1,5 miljon kr.
- styrelsen ställer sig bakom Britts förslag till svar på
Arboga kommuns fråga angående trädgården.
e) Barnens mötesplatser
e) Pelle talar om barnens mötesplatser. Sedan en tid har
en tanke funnits att bjuda in en ledare utifrån för att under
kommande hösttermin stödja arbetet i söndagsskolan.
Pelle har nu träffat en person som är intresserad. Hon
önskar komma och ta ett övergripande ansvar som
barnpastor på 25%. Hennes man studerar på Örebro
Missionsskola och har en social inriktning. Deras längtan
är att hitta en församling där de kan trivas och vara
engagerade med sina gåvor. Pelle talar varmt för att satsa
på barnen och att det även bör få kosta pengar. Marcus
menar att nu när bygget snart är klart måste vi börja tänka
på vad lokalerna ska användas till. Hans framhåller att
hela familjebiten bör vara med i vårt resonemang.
Styrelsens beslut:
- Frågan tas upp på nästa församlingsmöte.
- Om församlingsmötet är positivt kallas de till en träff
med styrelsen.
b) Gudstjänsten
Styrelsens beslut:
Bordläggs
c) Relationer
c) Styrelsens beslut:
Bordläggs
d) Insamlingsmål 2011
d) Styrelsens beslut:
Bordläggs
f) Tonår
f) Styrelsens beslut:
Bordläggs
g) Socialt ansvar
g) Styrelsens beslut:
Bordläggs
Sommarkollot
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§ 44
Sandra redovisar att planerna för Sommarkollo 2011 går
bra. Mycket sponsorpengar har kommit in och
deltagarlistorna är fulltecknade.
Ge med hjärtat
§ 45
Styrelsens beslut:
Bordläggs
Information och rapporter
a) ekonomirapport
bilaga 1
b) Från SMK och EFK

§ 46
a) Inga kommentarer
b Inget tas upp

c) Planering
c) Juli månads gudstjänster, förutom 31/7, gemensamt
med Pingstförsamlingen i Pingstkyrkan.
31/7 och 7/8 eventuellt arbetssöndagar efter en inledande
andakt.
d) Verksamhetsberättelsen
2011

d) Lars-Eric utses att ansvara för verksamhetsberättelsen
2011.

e) Barnmusikgrupp
e) En tanke finns att en barnmusikgrupp ska samlas en
gång i veckan. Hans (trummis) är ledare.
f) Val av ombud
f) Inga anmälningar till att vara ombud vid samfundens
konferenser.
Personalfrågor
§ 47
Aktuella frågor är; löner kolloledare, lön för eventuell
barnpastor, löneökning med 2 % till Pelle.
Personalgruppsträff 19/5.
Ärenden till
församlingsmötet 15/5

§ 48
Ärenden som ska tas upp på nästa förs. möte:
Anpassningen av ÖK, att hitta en hållbar lösning för
söndagsskolan, försäljning av pianon, ekonomiska
rapporter, planering och ombud.

Övriga frågor
§ 49
Ansvarig för flytten behövs: Erik G och PO Rosdal.
Pelle talar om att aktualisera förbön i församlingen. En
tanke finns att ha en gemensam satsning tillsammans med
PK i höst. Tanken är att bjuda in John Derneborg d.
21/10-23/10.
Styrelsens beslut:
Vi är positiva till satsningen och anser att ÖK ska stå för
halva kostnaden.
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Avslutning
§ 50
Britt förklarar styrelsemötet avslutat.

Vid protokollet §§ 40-43a
Vid protokollet §§ 43b-50
Kjell Wendin
Lars-Eric Nilsson

Justeras

Ordförande
Britt Lundberg
Bilaga 1 Ekonomirapport 2011-04-30
Bilaga 2 Noteringar från byggmöte 2011-04-18

4

