STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-10-13 kl. 18.30-22.00
§§ 89-100
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Eddy Nzeyimana
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör

adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare
Adjungerad § 92-100

Inledning

Roland inleder med att läsa från Ef. 4 och ber sedan en
bön.

Öppnande

§ 89
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 90
De punkter som Marcus medverkar i tas när han kommer,
i övrigt godkänns ärendelistan.

Tidigare protokoll

§ 91
Styrelsemötesprotokoll från 2011-09-08 läggs till
handlingarna.

Ekonomi, och lån.
a)Församlingskassan
bilaga 1

§ 92
a) Stig-Åke har i ett brev ställt en bokföringsteknisk
fråga.
Britt tar upp frågan med Stig-Åke och återkommer med
den i nästa styrelsemöte.
Den ekonomiska rapporten visar att i september samlades
det in c:a 2 000 kr. mindre än budget till församlingen.
Totalt för året ligger vi c:a 3 000 kr. lägre än budget.

b) byggekonomin
b) Marcus informerar om att inom de två närmaste
månaderna beräknas fakturor för c:a 1,1 miljon förfalla.
För att göra allt klart beräknas ytterligare 500 000 kr.
tillkomma.
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forts. § 92 b
Bygg-gruppen var samlad i tisdags och frågar styrelsen;
ska vi köra vidare eller bromsa?
Ett samtal om ekonomin följer. Olle beräknar att
slutsumman inte kommer att bli mindre än 7 miljoner.
För att betala räkningarna behöver vi vädja till
medlemmarna om ytterligare gåvor och lån. Han
poängterar att vi inte ska ta banklån.
Bygg-gruppen föreslår från sitt möte att vi fortsätter att
bygga klart kök, cafédelen och kyrkorummet, men väntar
med källaren, gamla scoutlokalen och lägenheten.
Pingstförsamlingen är tillfrågad om ett lån, men har ännu
inte kommit med något officiellt besked.
Marcus förordar ett banklån i ett nödläge.
Olle föreslår att styrelsen inte ska ha ett färdigt
finansieringsförslag i församlingsmötet.
Mäklaren lägger ut församlingsgården i en förnyad
annons. Priset på församlingsgården diskuteras.
Styrelsens förslag till beslut i församlingsmötet:
- att köket, kyrksalen och serveringsdelen görs klar.
- att vid ett positivt besked från Pingstförsamlingen uppta
ett lån.
- att styrelsen får mandat att sälja församlingsgården utan
någon nedre beloppsgräns.
Övrigt om bygget
§ 93
Marcus Grönberg rapporterar att fler och fler saker faller
på plats, och att en invigning 1:a advent ligger inom
räckhåll. Han informerar om att vi har ett säkert
larmsystem med ett integrerat låssystem som omfattar
inbrott och brand. Planteringen av trädgården skjuts upp
till våren.
Barnens mötesplatser
a) Sjungis

§ 94
a) Britt rapporterar från en träff med sjungisledarna.
Sjungis håller till i församlingsgården.

b) Söndagsskolan
b) Det saknas en ansvarig för söndagsskolan. Det vore
önskvärt, att även om vi inte har en regelrätt
söndagsskola, ändå ha någon form av samling. Frågan tas
med till församlingsmötet.
c) Sommarkollo 2012
c) Rapport från en träff om sommarkollo. Det fanns
tankar på att en grupp med församlingsmedlemmar som
är beredda att ta ett ansvar för sommarkollo ska utgöra en
styrgrupp som även har ett ekonomiskt ansvar. Det borde
finnas en närmare koppling till styrelsen. Behovet av
ledarresurser är stort. Någon given huvudledare finns
inte.
Sommarkollo borde ha en starkare diakonal inriktning.
De barn som verkligen har behov av sommarkollo skulle
prioriteras.
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Missionsfrågor
§ 95
Fördelningen av insamlade missionsmedel tas upp på
församlingsmötet. Kerstin Joelsson har anmält att hon är
beredd att vara sammankallande i missionsrådet.
Styrelsens förslag till beslut i församlingsmötet:
Missionsmedel som under året samlas in till yttre mission
fördelas lika mellan Gemensam Framtids och
Evangeliska Kyrkans yttre mission.
Personalfrågor
§ 96
Rapporteras att Ulf Lundberg arbetar som praktikant i
kyrkan. Han sysslar främst med städning, byggjobb och
trädgården.
Information, rapporter
a) Träff med GF-kyrkan

b) Ungdomsmöten

§ 97
a) Britt, Hans, Kjell och Eddy rapporterar från en träff
med Gemensam Framtid i Köping. Träffens syfte var ett
samtal om en ”strategisk plattform för Gemensam
Framtid” . Samfundet vill fokusera på tre områden; Bibel
och bön, Uppdraget och Trovärdighet.

c) Från SMK och EFK

b) Marcus ger en positiv rapport från ungdomarnas
fredagssamlingar.

d) Vi Vill Växa

c) Från samfunden har kommit information och
uppmaning till att ge ekonomiska gåvor via
kyrkoavgiften.

Församlingsmötet 16 oktober

d) Pelle rekommenderar läsning av en liten skrift Vi Vill
Växa, som är utgiven av ungdomsorganisationen
Equmenia. Den är i linje med våra tankar och fler
exemplar är hemtagna för utdelning i församlingen.

Övriga frågor
a) Fastighetsansvarig

§ 98
Ärenden till församlingsmötet den 16 oktober gås
igenom.

forts. § 99

§ 99
Fastighetsansvarige Sten-Erik Eriksson har meddelat att
han avgår som vice värd. Marcus berättar om kontakter
med hyresgästerna i gula huset. De vill ha kompensation
för olägenheter som varit under byggtiden. En träff med
hyresgästerna är inplanerad.
Styrelsens beslut:
Valberedningen ges i uppdrag att samtala med Sten-Erik
och att eventuellt ta fram ett förslag till ny
fastighetsansvarig.
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b) inredning

Avslutning

b) Lotta Hjelm har sammanställt en lista där man kan
anteckna sig för en viss summa som går till speciella
inredningsdetaljer som behövs till kyrkan.
Styrelsens beslut:
Lotta Hjelm ges möjlighet att presentera sin idé i
församlingsmötet.

Vid protokollet

§ 100
Pelle avslutar mötet med några tankar om den gode
herden. När man frestas att släppa taget för att det
stormar, då prövas det om man är den gode herden med
ett högre syfte.

Sekreterare
Kjell Wendin

Justeras

Ordförande
Britt Lundberg
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