FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans församlingsmöte 2011-06-12

Plats: Örtagårdskyrkans församlingsgård kl. 12.45-14.00
§§ 35-46
Närvarande personer

c:a 40

Öppnade

§ 35
Ordförande Britt förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga utlysande

§ 36
Britt upplyser om att förutom sedvanliga pålysningar har ett
kallelsebrev skickats ut.
Församlingsmötet anser att mötet har blivit behörigt utlyst.

Protokollsjusterare

§ 37
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Bengt-Göran
Rosdahl.

Val av rösträknare

§ 38
Till rösträknare i församlingsmötet väljs Lotta Hjelm.

Ärendelistan

§ 39
På ärendelistan byter ett par punkter plats, och Berit Carlsson
anmäler en övrig fråga.

Försäljningen av
Församlingsgården

§ 40
Marcus föredrar ärendet. En intressent har lagt ett bud på 1,3
miljoner som gäller till måndag. Ytterligare två intressenter finns
som ännu inte kommit med något bud.
Britt säger att gången inte får vara för byråkratisk och menar att
styrelsen borde få fullmakt att föra affären i hamn. Ett samtal
fördes då värderingen och priset diskuterades. Under samtalet
yttrade sig Elin Grönberg, Georg Axelsson, Kerstin Joelsson och
Simeon Parasachas.
Britt föredrar styrelsens förslag till beslut.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag mot avslag.
Ordförande finner att församlingsmötet beslutat enligt styrelsens
förslag.
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forts. § 40

Församlingsmötets beslut:
- Att ge styrelsen uppdraget att sälja Örtagårdskyrkans
Församlingsgård snarast för minst 1 300 000 kr.
Ingen yrkade på avslag.

Anpassningen av
Örtagårdskyrkan

§ 41
Marcus Grönberg föredrar ärendet. Slutbesiktning har
genomförts. Entreprenaden blev inte godkänd utan många små
saker ska åtgärdas. Markarbeten pågår.
Marcus redogör för ekonomin och visar Power Point bilder.
Lotta Hjelm informerar om städningen som ska göras när
hantverkarna är klara. Varje städgrupp får ett område att ansvara
för.

Söndagsskolan/barnpastor

§ 42
Marcus föredrar ärendet. Han beskriver hur ledarsituationen i
söndagsskolan är akut. Kerstin Joelsson frågar vad problemet är?
Rebecca Blixt säger att det är stor åldersspridning i gruppen och
att en del barn är ”vilda”. Marcus berättar om kontakten med
Meagan Smith som är intresserad av att bli vår barnpastor. Georg
Axelson frågar om det finns bidrag för anställningen och när
lokalerna blir färdiga? Marcus svarar att söndagsskolan är
prioriterad och att lokalerna står färdiga nu. Finns det bidrag att få
är det välkommet. Britt refererar styrelsens samtal och slutsatsen
att vi ekonomiskt ror detta i hamn. Tanken är en 25 % tjänst från
den 1 september. Årskostnaden beräknas till 80 000 kr.
Britt avslutar med att uppmana till funderande och bön i veckan
som kommer. Det blir extra församlingsmöte den 19 juni med
beslut i frågan.

Trädgården

§ 43
I förra församlingsmötet gavs en detaljerad information om
planerna med trädgården. Britt meddelar att vi fått ett
Leaderbidrag på 410 000 kr. för färdigställandet av trädgården..
På ansökan till kommunen har vi ännu inte fått något svar.
Start planeras till 1 september och att det blir klart i år.
Parkeringsplatsen kommer att rymma lika många bilar som förut.
Marcus Grönberg blir projektledare.
Ordförande föredrar förslaget till beslut och ställer proposition på
på förslaget mot avslag.
Ordförande finner att församlingsmötet beslutat enligt styrelsens
förslag.
Församlingsmötets beslut:
- Att anlägga trädgården vid Örtagårdskyrkan enligt förslag och
att arbetet påbörjas omkring första september.
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Information och
rapporter
a) Ekonomin

§ 44

b) Sommarkollot

b) Ansvarig för sommarkollot Sandra Pärlsjö är inte närvarande,
men församlingsmötet uttrycker ett grattis till Sandra och Simon
som gifte sig igår.
180 stycken är anmälda och det finns plats för 150 stycken.
Kollot har behov av en bil.

c) SMK:s kyrkokonferens

c) Britt ger information från Svenska Missionskyrkans
kyrkokonferens. En ny gemensam kyrka har bildats tillsammans
med Baptistsamfundet och Metodistkyrkan. Man har inte kommit
fram till något slutgiltigt namn. Kyrkoledarfrågan är inte heller
löst. Arbetsnamnet för den nya kyrkan är tills vidare Gemensam
Framtid.

d) Ny medlem

d) Lovisa Kölfeldt som döptes vid en gemensam gudstjänst.

Övriga frågor

§ 45
a) Berit Carlsson ger uttryck för ett betryck som hon känner. Hon
mår inte bra och känner inte igen församlingen.

a) Insamlingarna till missionen ligger i fas med budget och till
församlingen är det 6 000 kr. back.

b) Hans Lundberg påminner om att nästa söndag hålls den sista
gudstjänsten i gamla Baptistkyrkan. Det blir vittnesbörd om
händelser och minnen.
Avslutning

§ 46
Ordföranden meddelar att det blir ett extra församlingsmöte den
19 juni, dvs nästa vecka, med beslut i frågan om kallande av
barnpastor.
Hans beder och Britt tackar för intresset och understryker hur
viktig varje medlem är.
Ordförande förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordförande

Bengt-Göran Rosdahl
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