STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-08-11 kl. 18.30-22.40
§§ 63-76
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Christina Gustafsson
Rut Nilsson Sotos

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
§ 63- inbjuden
§ 63- inbjuden

Inledning

Britt hälsar välkommen till höstens första styrelsemöte
Britt delar också några bibelord som talat till henne under
sommaren. Utifrån Rom. 8:38–39 berättar Britt om hur
hon upplevt att få vila i Guds kärlek, och längtan efter att
ge ett gensvar på den kärleken, vilket vi främst gör
genom att uppfylla det dubbla kärleksbudet.

Öppnande

§ 63
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 64
De punkter som berör de inbjudna gästerna tar vi först.
I övrigt godkänns föredragningslistan.

Missionsfrågor

§ 65
Rut Nilsson Sotos har inkommit med en skrivelse till
styrelsen. Hon önskar att i samband med sin 18-årsdag
ordna en fest i Örtagårdskyrkan. Rut berättar om hur hon
brinner för att hjälpa andra människor och presenterar sin
idé att ordna en underhållningskväll där inträde,
servering och en auktion ska ge pengar till babypaket
som skickas till Lettland. Lämpliga datum diskuteras.
Styrelsens beslut:
Styrelsen är positiv till Ruts idé att ordna en
underhållningskväll där behållningen går till babypaket.
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Musikledarfrågan
bilaga 1

§ 66
Vid senaste församlingsmötet fick styrelsen i uppdrag att
särskilt arbeta med musikledarfrågan. Till dagens
styrelsemöte har församlingens musikledare Christina
Gustafsson inbjudits. Hon har i en skrivelse till styrelsen
berättat om hur hon ser på musiklivet i församlingen. I
mötet berättar hon att hennes ambition med musiklivet i
församlingen är att de som har sångens gåva ska få
använda den, och att det ska vara en bredd av sångare –
yngre och äldre. Hon betonar vikten av att församlingen
har ett rikt sång och musikliv där även ungdomarna vill
delta och medverka i gudstjänsterna.
Christina ser ett behov av någon som kan vända sig till
barnen och hålla i exempelvis babysång. Även en kör
med typ gospel på repertoaren tror hon det finns intresse
av.
Ett samtal förs om församlingens sång och musik, och
därefter uttrycker styrelsen sin uppskattning och tack för
det utmärkta och engagerade arbete som Christina gör
som församlingens musikledare.
Christina nämner också om att det finns önskemål om att
få ett piano till serveringsutrymmet.
I styrelsens samtal framförs att sången och musiken i
gudstjänsten är oerhört viktig men att det just nu inte
föreligger något akut behov av att anställa en
musikledare.
Styrelsens beslut:
- att föreslå församlingsmötet att inte inleda en
anställningsprocess för anställning av en musikledare.
- att Christina får i uppdrag att se till att lämpligt piano
kommer till serveringsutrymmet.

Tidigare protokoll
§ 67
Styrelsemötesprotokoll från 2011-05-12 och
församlingsmötesprotokoll från 2011-05-15 läggs till
handlingarna.
Information och rapporter
a) ekonomirapport
bilaga 2
b) GF och EFK

§ 68
a) Ekonomirapporten visar att insamlade medel till
församlingskassan är c:a 10 000 kr. under budget.

c) Höstplanering

b) Inga kommentarer angående den inkomna posten från
samfunden.
c) – Invigning: Vår förhoppning är att kunna ha
invigningen av vårt bygge 1:a advent. Olle tror att allt
inte är klart 1:a advent, och tycker att invigningen ska
vänta tills allt är klart.
Styrelsens beslut:
Datum för invigning bestäms när vi tror att allt är klart
inom två månader.
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forts. § 68 c

d) Inbjudan

- Inriktning: Pelle redogör för den inriktning som han
anser församlingen ska ha under hösten.
Framtidsfrågorna är väldigt viktiga. Åldersstukturen är
bekymmersam.
Vi behöver ta steg tillbaka och ta ut kompassriktningen
för framtiden. Vår vision är som en karta, men leder den
oss rätt? Tror vi på den? Samtalet i församlingen är
viktigt.
Församlingshelgen och ytterligare två kvällar i höst viks
för samtal där alla får tillfälle att tycka och yttra sig. Vi
måste hitta målet.
I höstens predikningar kommer de fem punkterna i
visionen att tas upp.
Hösten har även några samlingar tillsammans med
pingstförsamlingen. Vid två tillfällen lovsång och bön
samt en hel helg med inspiration och undervisning om
förbön.
-Alpha: Tre tusen tidningar med inslag från Arboga
kommer att delas ut. Kursstart i mitten av september.
-Församlingshelgen: Pelle meddelar att
församlingshelgen har kortats ned till fredag kl. 16.00 till
lördag kl.17.00.

Bygget
bilaga 3

d) Lars-Eric meddelar att han inbjudit ett par från
Mallorca till gudstjänsten på söndag.

Barnens mötesplatser

§ 69
Rapporteras att det är visning av församlingsgården på
lördag. Taket på uthuset är på gång.

Läget i församlingen

§ 70
Barn och ungdomsrådet har frågan och inget rapporteras i
mötet.

Ge med hjärtat

Personalfrågor

§ 71
Styrelsen för ett långt samtal i frågan.
I samtal mellan ordförande Britt och distriktföreståndare
Helén Friberg har Helén erbjudit sig att besöka oss.
Styrelsens beslut:
Att inbjuda Helén Friberg till att besöka oss den 24
augusti för en kvällssamling.
§ 72
Frågan är avklarad.
§ 73
Rapporteras att Pelle har ledig helg följande veckor: 38,
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40, 43 och 48
Ärenden till församlingsmötet

Övriga frågor
a) Alpha affisch

Avslutning

§ 74
Samtal om de frågor som ska tas upp i nästa
församlingsmöte
§ 75
Pelle informerar om tanken på att sätta upp en Alphaaffisch på ytterväggen. Styrelsen är positiv.
§ 76
Britt tackar för ledamöterna för uthålligheten och det
goda samtalet. Några stycken ber till slut.

Vid protokollet
Sekreterare
Kjell Wendin

Justeras

Ordförande
Britt Lundberg
.
Bilaga 1 Christina Gustafssons skrivelse om sång och musik i Örtagårdskyrkan.
Bilaga 2 Ekonomirapport 2011-07-31
Bilaga 3 Bygg-gruppen noteringar från byggmöte 2011-07-04
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