FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkans församlingsgård 2011-05-15

kl. 12.45-14.00
§§ 24-34
Närvarande personer

35 st.

Öppnade

§ 24
Ordförande Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga utlysande

§ 25
Församlingsmötet anser att mötet blivit behörigt utlyst.

Protokollsjusterare

§ 26
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Per-Olof Rosdal

Ärendelistan

§ 27
I ärendelistan läggs in en extra informationspunkt som nästa
punkt.
I övrigt godkänns den föreslagna ärendelistan.

Information

§ 28
Ingemar Nilsson ger en kort rapport från sitt arbete på
Filippinerna.
Där arbetade han för Wycliff bibelöversättning med
språkkartläggning. Han framför också ett tack för det stöd han
fått.

Försäljningen av
församlingsgården

§ 29
Mäklaren som handhar försäljningen av församlingsgården har
fyra intressenter. Den 28 maj är det en visning.
Georg Axelsson påpekar att det är viktigt att vi friskriver oss från
dolda fel som kan dyka upp på en så här gammal byggnad.
Marcus säger att byggnaden säljs i befintligt skick och att han ska
kolla upp vad som gäller när det gäller friskrivning.

Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
Bilaga 1

§ 30
Med hjälp av en PowerPoint presentation informerar Marcus
Grönberg om läget när det gäller bygget och ekonomin.
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Forts. § 30
a) Bygget

a) Markarbetena är påbörjade. Slutbesiktning ska ske 1 juni. En
oberoende besiktningsman är anlitad. Återflytt till
Örtagårdskyrkan sker den 14 augusti. Detta oberoende av hur
färdigt eller ofärdigt det är.

b) Ekonomin

b) Budgeten för bygget var på 6,5 miljoner. Siffrorna nu pekar på
ett överskridande med 374 275 kr.

c) Trädgården

c) Karin Rosdahl driver en egen firma inom trädgårdsdesign. Hon
har samlat ihop synpunkter, önskemål och idéer, och utifrån detta
utarbetat ett förslag som hon presenterar genom en Power Point
presentation. Förslaget innehåller lekplats, grill, vattenspegel,
bord och bänkar, häckplantering, träd och markbeläggning av
olika material. Efter presentationen ges en spontan applåd.
Frågor ställs om tidsplan och ekonomi. Svaret är att både
tidsplanen och möjligheten att genomföra den är beroende av de
bidrag som har sökts.

d) Frivilligarbetet

d) Lotta pålyser att lördagarna även fortsättningsvis är
arbetslördagar i Örtagårdskyrkan, men att lunch inte serveras. Det
går bra att anmäla sig för olika projekt.

e) Medlemslån

e) Erik Gustafsson meddelar att 150 000 kr. är upptaget som
medlemslån. Totalt finns det löften om 600 000 kr.

f) Stolar

f) Gösta Berg uppmanar till att köpa kyrkstolar till sig själv och
till vänner.

Söndagsskolan/barnpastor

§ 31
Pelle informerar om att situationen i söndagsskolan är
problematisk. Det är glädjande nog många barn, men det är för få
ledare. Det finns inte heller någon som är beredd att ta
huvudansvaret till hösten. En grupp har utsetts av styrelsen som
har träffats och samtalat om situationen. Gruppen anser att det
behövs en ledare som är motorn i söndagsskolverksamheten.
Denna ledare finns inte inom församlingen och gruppen föreslår
en ”vitamininjektion” utifrån, att en person anställs på 25 % tjänst
med huvudinriktning på söndagsskolan. Kontakt med en person
som är intresserad har etablerats.
Inger Blixt frågar om ungdomsarbetet och får svar att sedan i
april startar fredagskvällarna med ett ungdomsmöte. Pelle
uttrycker att ungdomsbiten har ledarna och organisationen men
inte ungdomarna.
Britt presenterar styrelsens förslag: att församlingsmötet ger
styrelsen uppdraget att arbeta vidare med frågan om anställning
av en barnpastor på deltid.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och på avslag.
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Forts. § 31

Ordförande finner att församlingsmötet beslutat enligt styrelsens
förslag.
Församlingsmötets beslut: styrelsen får uppdraget att arbeta
vidare med frågan om anställning av en barnpastor på deltid.

Information och
rapporter
a) Ekonomirapport
bilaga 2

§ 32

b) Försäljning av pianon

b) Christian Gustafsson rapporterar från instrumentgruppen att tre
pianon kommer att försäljas och att ett elpiano kommer att köpas
in. Församlingsmedlemmar som är intresserade av att köpa piano
tar kontakt med Christina.

c) Sommarkollot

d) Ombud
samfundskonferenser

a) Britt visar staplar över insamlade medel. Till
församlingskassan har 154 000 kr. samlats in, vilket är
2 000 kr. över budget. Till missionen har 23 400 kr. samlats in
och budget t.o.m. april är 28 000 kr.
Rapporteras att dagens insamling blev 6 750 kr.

c) Sandra Pärlsjö rapporterar att ekonomin nu ser bra ut genom att
57 000 kr. har kommit in som sponsringsbidrag. Anmälningarna
till sommarkollot nådde snabbt taket, 150 st.
d)Kjell Wendin meddelar att inga anmälningar till att vara ombud
har kommit in. Vi kommer alltså inte att ha något ombud på vare
sig SMK`s eller EFK`s konferens.

Övriga frågor

§ 33
Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

§ 34
Ordföranden meddelar att nästa ordinarie församlingsmöte blir
den 12:e juni. Ordförande förklarar mötet avslutat och Pelle ber
avslutningsvis.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordförande

Per-Olof Rosdal

Bilaga 1 Power Point presentation Anpassningen av Örtagårdskyrkan tidplan och ekonomi.
Bilaga 2 Staplar över insamlat församlingskassan och missionen.

3

