FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2011-08-28

kl. 12.25-14.35

§§ 56-63
Närvarande personer

35 st.

Öppnade

§ 56
Ordförande Britt Lundberg inleder mötet med en tillbakablick.
Hon berättar om hur hon upplevde att atmosfären i förra
församlingsmötet var jobbig. Britt läser från Kol. 3:12ff och ger
uppmaningen att i en atmosfär av kärlek möta och förhålla oss till
varandra enligt Paulus anvisningar.
Därefter förklaras församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 57
Ordförande ställer frågan om mötet kan anses behörigt utlyst, och
mötet svarar jakande.

Protokollsjusterare

§ 58
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Elise Persson.

Ärendelistan

§ 59
I Ärendelistan läggs en punkt om Östarbetet till under punkten
information och rapporter. I övrigt godkänns listan.

Musikledare

§ 60
Britt redogör för bakgrunden till ärendet. I förra församlingsmötet
fick styrelsen uppdraget att arbeta vidare med musikledarfrågan.
Olle föredrar styrelsens samtal och förslag till beslut: att inte inleda
en anställningsprocess för anställning av en musikledare.
Britt lämnar ordet fritt. Gun Forslund stöder styrelsens förslag och
understryker att Christina Gustafsson gör ett bra jobb som
församlingens musikledare.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och avslag och
finner att församlingsmötet beslutat enligt styrelsens förslag.
Församlingsmötets beslut:
- att inte inleda en anställningsprocess för anställning av en
musikledare.
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Information och
rapporter
a) Ekonomin
bilaga 1

§ 61

b) Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
bilaga 2

b) Marcus Grönberg och Karin Rosdahl berättar och visar skisser på
det som är planerat utanför kyrkan. En ny trädgård med lekplats ska
anläggas. Trädgården är ett Leaderprojekt som ekonomiskt inte
kommer att kosta oss något. Det kräver dock att vi gör en ideell
insats. Tre lördagar är inplanerade för anläggning och plantering.
Parkeringen med 21 stycken parkeringsplatser iordningställs av
kommunen enligt ett tidigare avtal.
Inga-Lill Eriksson ställer några frågor om Leaderprojektet. Ett
Leaderprojekt kräver att flera parter är inblandade. I vårt projekt
finns länsstyrelsen, kommunen och privata företag med.
Britt avslutar samtalet med att tacka Marcus och Karin för det arbete
som de lägger ner och som kommer att ge oss en så fin trädgård.

c) Tillsynsbesök

c) Distriktsföreståndare Helene Friberg gjorde ett tillsynsbesök i
församlingen den 24 augusti.
Britt redogör för bakgrunden till besöket. Det har funnits en oro i
församlingen, främst i en grupp av de äldre medlemmarna. Två av
dem har ringt Helene Friberg och uttryckt sin oro. Man har uppfattat
att det förekommer villolära i vår församling. Det har också
framförts synpunkter på att demokratin i församlingen är bristfällig.
Dessutom har det framförts att de äldres situation i församlingen är
otillfredsställande.
Vid samlingen den 24:e fastslog Helene Friberg att hon inte hade
funnit något som kunde anses som villolära. Beträffande demokratin
så bedömde hon att vi gör som man brukar i församlingarna.
Angående de äldres situation så har Britt och Kjell inbjudits till en
träff som ägde rum i juni. Den 1 september träffar några ur styrelsen
åter en grupp av de äldre.
Helen tog även upp temat förändringar och pekade på att vi som
församling varit med om flera stora förändringar. Hennes erfarenhet
var att förändringar alltid leder till oro i församlingen.
Britt meddelar att det finns flera inplanerade tillfällen för samtal
under hösten.

a) Britt visar diagram över insamlat till församlingskassan,
missionen och byggfonden.
Insamlat till församlingskassan ligger c:a 10 000 kr. back mot
budget.
Insamlat till missionen är också c:a 10 000 kr mindre än budgeterat.
Sammanlagt till församlingen och missionen har vi i år hittills samlat
in 20 500 mer än vid samma tid förra året.
Fördelningen av missionsmedel är ännu inte klart. Av det beslutade
bidraget till östarbete har halvårsutbetalning gjorts.
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forts. § 61
d) Barn- och
ungdomsarbetet

d) Marcus Grönberg informerar. Glädjande är att det finns ett stabilt
ledarteam för ungdomsgruppen. De samlas på fredagarna och kvällen
har två typer av samlingar. Kl. 20.00 ungdomsmöte med lovsång och
undervisning där temat är bergspredikan och beta-kursens litteratur
används. Kl. 21.00 blir det sedan café i ungdomsvåningen. Pelle
inbjuder alla att delta i bönesamlingar kl.19.00-19.30 varje fredag
för att be för tonåringarna och cafeét.
Kerstin Joelsson frågar om det inte skulle vara möjligt att återigen ta
upp frågan om anställning av Meagen Smith som barnpastor.
Britt svarar att frågan tas med till styrelsen.

e) Halvårsavstämning

e) Britt rapporterar om styrelsens halvårsavstämning av
församlingens verksamhetsinriktning 2011 som gjordes vid
styrelsemötet i juni. Något av det som framkom är detta:
Beträffande anpassningen av Örtagårdskyrkan är målet att vara helt
klara under 2011. Detta kanske vi kan uppnå. Vi vill också samla in
minst 100 000 kr till byggkassan under året, och där ligger vi bra till.
När det gäller att fortsätta NFU-processen mot mer inspirerande
gudstjänster är vi ”på gång”. Men vi har ännu inte gett större
utrymme än tidigare för medverkan av nysvenskar och tonåringar,
Vi vill också prioritera våra relationer med arbogaborna. Vi har haft
temakvällar för församlingsmedlemmarna under våren och vi har
arbetat med Alphaarbetet som planerat.
Sammantaget ansåg styrelsen den 9 juni att vi var på god väg mot
målen i Verksamhetsinriktning 2011.

f) Pastorns
arbetsuppgifter

f) Pelle gratuleras till den internationella teologiska examen som han
har tagit.
Britt informerar om att som grund till Pelles arbetsbeskrivning ligger
annonsen inför anställningen, församlingens stadgar och
församlingsordning, visionen och verksamhetsinriktningen 2011.
Församlingens arbetsgivaransvar utövas av styrelsen.
Pelle berättar sedan lite själv om sitt arbete.
Han nämner om att som sina främsta gåvor ser han ledarskap,
undervisning, evangelisation och kontakter med människor. Av det
han gör nämner han predikan, gudstjänster, pastorala tjänster såsom
bröllop, begravningar, själavård och hembesök vid sjukdom, sorg
m.m., relationer, ekumeniska- och samhällskontakter, mentorskap för
ledarutveckling, evangelisation – alpha och vård av det egna andliga
livet.
Britt säger också att styrelsen har tittat på kvalitén av det Pelle gjort
och styrelsen är mycket nöjd.
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forts. § 61
g) Höstens planering

g) Pelle nämner lite om höstens planering. Vi har formulerat vår
vision, men vi behöver stanna upp och ställa frågorna; är det dit vi
vill nå och hur når vi dit? Detta tas upp på församlingshelgen och vid
två samtalskvällar under hösten. Visionens huvudpunkter blir också
predikotema i höst. En Alpha-kurs kör igång i mitten av september.

h) Avgående
styrelseledamot

h) Britt läser upp ett brev från Ann-Ida Axelsson där hon meddelar
att hon på grund av hälsoskäl lämnar sitt styrelseuppdrag. Britt
framför församlingens tack till Ann-Ida för hennes insats i styrelsen
och önskar henne bättring till sin hälsa och Guds välsignelse.

i) Mission Östgruppen

i) Gun Forslund läser upp ett brev från Nikolai Tkatchuk, pastor i vår
vänförsamling i Vojskaja, Vitryssland.

j) Nycklar/Låssystem

j) Marcus Grönberg informerar om att kyrkan kommer att få ett nytt
låssystem. Det finns inte fler nycklar i gamla låssystemet att lämna ut
så Marcus vädjar att återlämna nycklar som inte används.

k) Försäljningen av
församlingsgården

k) När det gäller försäljningen av församlingsgården rapporterar
Marcus Grönberg att en spekulant finns kvar och att en ny ska titta
på församlingsgården i veckan.

Övriga frågor

§ 62
Ingen övrig fråga tas upp.

Avslutning

§ 63
Församlingsmötet avslutas med att Pelle beder.
.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordförande

Elise Persson

Bilaga 1 Stapeldiagram över insamlat till församlingskassan och missionen.
Bilaga 2 Power-Pointpresentation av den planerade trädgården.
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