STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-06-09 kl. 18.30- 22.15
Plats: hemma hos Britt och Hans Lundberg
§§ 51-62
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Eric Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Ann-Ida Axelsson
Olle Hjelm
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg

ordförande
vice ordförande fr. § 54
sekreterare
kassör

adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
adjungerad § 54-55

Inledning

Hans inleder mötet.

Öppnande

§ 51
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 52
Några ändringar och tillägg görs.

Tidigare protokoll

§ 53
Bordläggs

Försäljningen av
församlingsgården och
anpassningen av
Örtagårdskyrkan

§ 54
Bud som funnits på församlingsgården har dragits
tillbaka.
Nu finns ett bud på 1,3 miljoner kvar. Visningar sker
regelbundet, senast en idag. Försäljning av
församlingsgården för 1,3 miljoner innebär att det fattas
200 000 för de utgifter vi har. Samtalet i styrelsen går ut
på att vi accepterar det budet.
Ekonomin i bygget följer i stort sett det som tidigare
redovisats.
Slutbesiktning gjordes 1 juni. Många saker påpekades
och ska justeras bl.a. hissen. Sista juli ska allt vara
åtgärdat.
För att nå målet, att vara färdiga med anpassningen under
2011, behöver frivilliginsatserna höjas.
Britt meddelar att vi fått 410 000 i bidrag till trädgården.
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Forts. § 54
Styrelsens beslut:
- att föreslå församlingsmötet besluta om att
församlingsgården säljs för minst 1,3 miljoner.
- att föreslå församlingsmötet besluta om att arbetet med
trädgården startas upp.
Barnpastor
bilaga 1
bilaga 2
bilaga 3
bilaga 4

§ 55
I församlingsmötet den 15 maj fick styrelsen uppdraget
att arbeta vidare med en kontakt som är intresserad av att
arbeta i församlingen med banverksamheten. Styrelsen
och söndagsskollärare har därefter träffat och samtalat
med Meagen Smith. Hon gjorde ett mycket gott intryck
har mycket goda referenser. Meagen kommer att
medverka vid söndagens gudstjänst och vid kyrkkaffet
blir det en intervju och tillfälle att ställa frågor.
Styrelsen för ett samtal om vikten av att satsa på en
barnpastor. I vår vilja att finna mötesplatser där
människor kan finna Gud är barnens mötesplatser viktiga.
I vår vision ser vi barnsamlingarna som en gudstjänst där
ledare översätter evangeliet till deras nivå.
Inger Blixt har skrivit en skrivelse där hon ställer en del
frågor. Pelle har lämnat ett skriftligt svar.
Roland nämner om en eventuell möjlighet att söka
ekonomiskt stöd från arbetsförmedlingen.
Styrelsens beslut:
- att föreslå församlingsmötet att anställa Meagen Smith
som barnpastor på 25% tjänst fr.o.m. 1 september 2011.

Ge med hjärtat
§ 56
Styrelsens beslut:
Pelle får uppdraget att i framtiden ta upp temat i
församlingen.
Information och rapporter
a) ekonomirapport
bilaga 5
b) från samfunden

§ 57
a) Konstateras att vi ligger hyfsat i fas med budget.
Påpekas att fördelning av missionsmedlen ännu inte
gjorts.

c) Sommarkollot
b) Informationen ges på församlingsmötet.
d) Ny medlem

c) Det har kommit in fler anmälningar än vad det finns
plats för. En bil behövs som kan disponeras av
sommarkollot.
d) Information ges vid församlingsmötet.
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Personalfrågor
a) löner

b) Praktikant slutar

Församlingsmötena 12, 19/6

Planering av höstens styrelseoch församlingsmöten

a) Avsägelse styrelseuppdrag

b)Kommande uppvaktningar

§ 58
a) Personalutskottet har behandlat lönerna och föreslår:
- Pelles nya lön: från 17077,5 till 17625:- d.v.s. 3,2 %
- Meagans lön 4 500:- + 43 % ger
6 435:-/månadskostnad, 4 månader 25 740:-, årskostnad
77 220:- Sommarkollot: Sandra 100:-/h
Simon, Malin och Amy 85:-/h
Rut 75:-/h
Styrelsens beslut:
Enligt personalutskottets förslag.
b) Lars-Eric meddelar att Bernt Gradin, som inom
arbetsförmedlingens fas-3 projekt har städat i lokalerna,
fått jobb.
§ 59
Ärendena till de två nästkommande två söndagarnas
församlingsmöten gicks igenom.
§ 60
Britt presenterar en preliminär planering av höstens
styrelse- och församlingsmöten:
- Styrelsemöte andra torsdagen i månaden kl. 18.30
11 augusti, 8 september, 13 oktober, 10 november och
8 december.
- Församlingsmöten: 28 augusti och 16 oktober.

c) Församlingshelgen

§ 61
a) Ann-Ida meddelar att hon på grund av hälsoskäl
lämnar styrelseuppdraget.
Britt framför ett tack till Ann-Ida.

d) Alphatidning

b) Ansvariga för uppvaktningar vid kommande vigsel och
student utses.
c) Pelle presenterar ett prisförslag som styrelsen
godkänner.

e) Lägerdagar
f) Utvärdering av
Verksamhetsinriktning 2011

d) Pelle meddelar att en ny Alhatidning planeras att ges
ut till höstens alphakurs. Förhoppningsvis blir den betald
genom sponsorer.
Styrelsens beslut:
Pelle får uppdraget att arbeta vidare med alphatidningen.
e) Pelle meddelar att det till sensommaren planeras en
samvaro för ensamstående föräldrar med barn på
Kalltjärn.
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Avslutning
f) Utvärderingen av verksamhetsinriktningen 2011 visar
att vi i stort är på väg mot de uppsatta målen.

Vid protokollet

§ 62
Britt förklarar styrelsemötet avslutat och Kjell beder en
bön.

Sekreterare
Kjell Wendin
Justeras

Ordförande
Britt Lundberg
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Kallelsebrev till församlingsmöten 12 juni och 19 juni
Pelles bilaga till kallelsebrevet (Varför skall Örtagårdskyrkan ha en barnpastor?)
Meagens CV-brev
Inger Blixts skrivelse
Ekonomirapport 2011-05-31

4

