STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-09-08 kl. 18.30–22.20
§§ 77-88
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
§ 77-88

Inledning

Olle inleder. Utifrån en bok om ledarskap och med hjälp
av lagen om momentan kraft och rörelse i samspel delar
han några tankar om att vara ledare i en församling. När
ett stort fartyg inte rör sig är det omöjligt att styra, men
när det rör sig är styrning nödvändig. Han ber sedan om
kraft och framåtrörelse i församlingen.

Öppnande

§ 77
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 78
De punkter där Marcus medverkar tas först.

Tidigare protokoll

§ 79
Styrelsemötesprotokoll från 2011-06-09 och 2011-08-11
samt församlingsmötesprotokoll från 2011-06-12 och
2011-06-19 läggs till handlingarna.

Ekonomin
Bilaga 1

§ 80
Insamlat till församlingskassan blev bra i augusti.
46 664 kr (budget 38 000 kr).
Januari – augusti 302 643 kr (budget 304 000 kr).

Gula huset
Bilaga 2

§ 81
Marcus berättar att det är en hel del som behöver åtgärdas
i Gula huset, bl.a. skulle det behövas ett stambyte. Det är
också problem med råttor.
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forts. § 81
Bygg-gruppen har gjort en kostnadskalkyl för kulvert,
dränering och dagvatten som slutar på 30 000 kr. Bygggruppen föreslår att nödvändiga grävjobb görs i samband
med att trädgården anläggs.
Styrelsens beslut:
- att ge Sten-Erik och Marcus i uppdrag att i kontakt med
hyresgästerna upprätta en åtgärdsplan för Gula huset.
- att arbetena med kulvert, dränering och dagvatten görs
innan trädgården anläggs.
Bygget
bilaga 2

§ 82
Marcus berättar att det finns en spekulant som är
försiktigt intresserad av församlingsgården.
Mäklaren föreslår att annonsen tas bort i 26 dagar för att
sedan återkomma som en nyhet och först i raden av
annonser.
Installation av el pågår liksom rör arbeten. Tillsammans
beräknas de pågående arbetena kosta 600 000 kr, Pengar
som vi inte har. Olika alternativ till att finansiera de
förväntade fakturorna diskuterades.
Styrelsens beslut:
- att enligt mäklarens förslag ta bort annonsen för
försäljningen av församlingsgården i 26 dagar.
- att tillfråga Pingstförsamlingen om ett lån.
- att ge Erik i uppdrag att tillfråga medlemmar om
ytterligare medlemslån.
- att frågan om eventuellt banklån tas upp på nästa
styrelsemöte.

Information och rapporter
a) träff 1 september

§ 83
a) Före sommaren träffade Britt och Kjell en grupp som
framförde en hel del synpunkter. Britt rapporterar från ett
uppföljningssamtal som Britt Kjell och Pelle hade den 1
september.

b) Barnens mötesplatser

b) Det är oklart var Sjungis ska vara vid starten. Britt,
Marcus och Pelle ska kalla sjungisledarna till en träff för
samtal om de olika alternativen.
Sandra Pärlsjö funderar på ledarfrågan inför nästa års
sommarkollo.

c) Ungdomsmöten

c) Marcus rapporterar från fredagens samling. 22 st.
deltog i den gudstjänstsamling som inledde ungdomarnas
kväll. I caféet senare under kvällen var det 29 st. som
var med.

d) Från GF och EFK
d) Från samfunden har ingen information kommit.
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Personalfrågor
§ 84
Ulf Lundberg har frågat om möjligheten att ha en
praktikplats i församlingen. Uppgifter som har nämnts är
städning, hembesök, enklare trädgårdsarbeten och
byggjobb.
Meddelas också att Eddy har avslutat sin Fas-3
praktikplats i församlingen. Han har nu börjat en
ungdomsledarutbildning i Örebro.
Pelle har bytt helgledigheten v. 43 till v. 44.
Pelle talar om att hans mobiltelefon är trasig. Han föreslår
en lösning med ett abonnemang som skulle ge en kostnad
på 4-500 kr. i månaden.
Styrelsens beslut:
- att Ulf Lundberg välkomnas som församlingens
praktikant i en kommande gudstjänst.
- att Pelle i samråd med församlingens teknikansvarige
Mikael Gustavsson löser telefonfrågan.
Höstens Alphakurs
§ 85
Pelle berättar att det är 8 st. deltagare på gång. Ett
problem är matlagningen, som skulle kunna lösas genom
att ha kursen tillsammans med Pingstförsamlingen och ha
samlingarna i Pingstkyrkan. Ett samtal förs där flera talar
för en gemensam Alphakurs i Pingstkyrkan.
Styrelsens beslut:
- att höstens Alphakurs genomförs gemensamt med
Pingstförsamlingen och att samlingarna blir i
Pingstkyrkan.
Missionsfrågor

Övriga frågor
a) Brev fr. skattemyndigheten

b) Kontakt med Meagan

§ 86
Någon fördelning av årets missionsmedel har inte gjorts.
Hans Lundberg meddelar att Ingemar Nilsson är planerad
som EFK-missionär 2013.
Britt uppmanar styrelsen att till nästa styrelsemöte
fundera på årets och även 2012 års fördelning av
missionsmedlen.
§ 87
a) Från skattemyndigheten har kommit en förfrågan
angående församlingens fastigheter.
Styrelsens beslut:
- Roland och Hans får i uppdrag att svara på förfrågan.
b) I förra församlingsmötet frågade Kerstin Joelsson om
det inte skulle kunna gå att återuppta kontakten med
Meagan Smith som besökte oss med anledning av
eventuell tjänst som barnpastor.
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forts. § 87

Avslutning

Vid protokollet

Marcus framför att i återflyttningsgudstjänsten var det
mycket barn. Det finns många presumtiva
söndagsskolbarn som vi just nu inte har någon vettig
verksamhet att erbjuda p.g.a. att vi inte har de resurser
som behövs för att skapa en
bra söndagsskola.
Pelle meddelar att han planerar att träffa Meagan i
oktober.
Styrelsens beslut:
- frågan om hur vi gör med söndagsskolan tas upp på
nästa församlingsmöte.
§ 88
Britt avslutar styrelsemötet och flera stycken ber.

Sekreterare
Kjell Wendin
Justeras

Ordförande
Britt Lundberg
Bilaga 1 Ekonomirapport 2011-08-31
Bilaga 2 Anteckningar från bygg-gruppen 2011-08-30
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