FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkans församlingsgård 2011-06-19

kl. 12.30-14.30
§§ 47-55
Närvarande personer

Antalet närvarande församlingsmedlemmar varierar mellan 35
och 48 personer.

Öppnade

§ 47
Ordförande Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 48
Församlingsmötet anser att mötet blivit behörigt utlyst.

Protokollsjusterare

§ 49
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Örjan Libert.

Rösträknare

§ 50
Till rösträknare väljs Gunder Forslund och Gösta Berg.

Ärendelistan

§ 51
Den föreslagna ärendelistan godkänns.

Försäljningen av
Församlingsgården

§ 52
Marcus Grönberg informerar att Församlingsgården ännu inte är
såld. Både mäklaren och vi tycker att liggande bud är för lågt. Nästa
visning är d. 3/7. Utökad annonsering ska ske i de större städerna
runt omkring. Ett par medlemmar frågar vad som hände med det bud
på 1,3 milj. som fanns och undrar hur styrelsen har tolkat beslutet
från förra församlingsmötet där styrelsen gavs uppdraget att sälja
Örtagårdskyrkans Församlingsgård snarast för minst 1 300 000 kr.
Efter information från mäklaren om att fler intressenter nu finns och
att hennes bedömning är att vi kan få ett bättre pris beslöt Britt och
Marcus att avvakta med försäljningen.

Information

§ 53
Stig-Åke Ängsved förmedlar att vi inte bör ha fler än 10 mynt i
kollekten när den lämnas till banken. Annars får vi betala extra.
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Barnpastor

§ 54
Britt ger en kort bakgrund: Läget i Söndagsskolan var ansträngt
under våren med glädjande nog många barn men med för få ledare
och det fanns ingen som var beredd att ta huvudansvar till hösten. En
grupp med pastor, församlingens ordförande, barn- och
ungdomsrådets ordförande samt ansvarig för söndagsskolan fick
uppdraget av styrelsen att komma med förslag. Gruppen ansåg 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. Församlingsmötet den 15 maj
gav
styrelsen uppdraget att arbeta vidare med frågan om anställning av
en barnpastor på deltid. Nu har både styrelsen och församlingen
träffat Meagan Smith som har intresse av att bli barnpastor på 25%.
Frågor har ställs i församlingen är om behovet finns, om Meagan är
rätt person och om församlingen ekonomiskt klarar detta.
Styrelsen bedömer att just nu är det akuta behovet att stärka arbetet i
söndagsskolan.
Meagan har goda referenser, hon har träffat styrelsen, barn- och
ungdomsrådets ordförande samt söndagsskollärarna för samtal och
intervju. Hon medverkade i förra söndagens gudstjänst och
intervjuades vid kyrkkaffet och vid det efterföljande
församlingsmötet redovisades positiva intryck.
Beträffande ekonomin finns löften om understöd inom styrelsen på
ca en tredjedel av den summan som behövs. För den övriga
finansieringen behövs ett ökat offrande. För ht behövs ca. 21 000 kr
och för 2012 ca. 80 000 kr.
Inger Blixt talar för ett eget förslag som hon också har meddelat
skriftligen till styrelsen. Vi borde i stället satsa på en musikledare för
alla åldrar som kan få en viktig roll genom sång och musik i
söndagsskolan. Denna musikledare kan även vara ett komplement till
den kommunala musikskolan och lära barn att spela. När ekonomin
tillåter kan en sådan tjänst utökas. Inger föreslår att styrelsen ska ges
uppdraget att bereda frågan om ytterligare en anställd med inriktning
mot att söka en musikledare som kan stimulera musiklivet i alla
åldrar, även i Söndagsskolan. Tjänsten ska vara på 25% i början.
Ytterligare några röster hörs med bla annat följande synpunkter:
Marcus Grönberg menar att vårt uppdrag går längre än att bara ge ett
musikprogram till barnen. Vi vill att barnen ska ta emot Jesus.
Berit Carlsson tycker att det är olämpligt att anställa en person från
en annan kultur.
Karin Robertsson frågar hur insamlingen gått hittills i år. Om inte
tillräckligt med pengar samlas in ti församlingen kan vi inte anställa
någon. Karin menar också att eftersom kollolönerna har sänkts i år
borde vi inte använda medel till att anställa barnpastor. Roland
Magnusson svarar att timlönen för kolloarbetarna är densamma i år
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forts. § 54

som förra året.
Ordförande informerar om att i frågan om anställning gäller 2/3
majoritet vid beslut. Förslaget är: Församlingsmötet beslutar att kalla
Meagen Smith som barnpastor på 25 % tjänst från och med
1 september 2011. Tjänsten inleds med provanställning på 6
månader.
Sluten omröstning och votering om detta begärs. Mötet beslutar att
sluten omröstning ska tillämpas i frågan.
Resultatet blir 28 JA, 19 NEJ och en blank röstsedel. 58% har röstat
JA.
Församlingsmötets beslut: Mötet beslutar att inte kalla Meagan
Smith.
Därefter går församlingen till omröstning om Inger Blixt förslag om
musikledare.
Efter omröstningen begärs votering. 19 medlemmar röstar för Inger
Blixt förslag och 16 medlemmar röstar för avslag,
Församlingsmötets beslut: Styrelsen får i uppdrag att särskilt arbeta
med musikledarfrågan.
§ 55
Ordföranden förklarar församlingsmötet avslutat och sekreteraren
ber en bön.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare

Justeras

Justeras

Britt Lundberg, ordförande

Örjan Libert
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