FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2011-10-16 kl. 12.25–15.00

§§ 64-75
Närvarande c:a 40 st.
Öppnade

§ 64
Ordförande Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 65
Ordförande frågar om dagens församlingsmöte kan anses behörigt
utlyst. Mötet svarar ja.

Protokollsjusterare

§ 66
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Erik Gustafsson

Ärendelistan

§ 67
Georg Axelsson anmäler frågan om piano i cafédelen, och Elise
Persson anmäler också en övrig fråga. I övrigt godkänns den
föreslagna ärendelistan.

Fyllnadsval av
styrelseledamot

§ 68
Hans Lundberg föredrar valberedningens förslag till fyllnadsval av
den vakanta platsen i styrelsen. Marcus Grönberg föreslås.
Församlingsmötets beslut:
Till den vakanta styrelseplatsen väljs Marcus Grönberg.

Ekonomi
a) Församlingsekonomin
bilaga 1

§ 69
a) Britt visar diagram över insamlade medel. Karl-Erik Roberthsson
ställer några konkreta frågor hur vi ligger till när det gäller
utgifterna.
Det är svårt att enkelt läsa ut det. Men ekonomiska rapporten mailas
ut till dem som önskar det.

b) Byggekonomin
b) Marcus Grönberg ger information om bygget. Det finns fakturor
på c:a 600 000 kr. som förfaller under november, och som vi inte har
kontanter till. Både bygg-gruppen och styrelsen tycker att det är
angeläget att vi fortsätter att göra klart köket, serveringsdelen och
kyrkorummet inklusive estraden. Källarutrymmen och lägenheten
väntar vi med. Detta kan vara klart så att vi skulle kunna ha en
invigningsgudstjänst 1:a advent.
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forts. § 69 b
Ordförande informerar om att Pingstförsamlingen tillfrågats om ett
lån. Vi har fått löfte om ett lån på 400 000 kr. ränte- och
amorteringsfritt i ett år, samt därefter samma ränta som
Pingstförsamlingen skulle ha fått i banken och amortering under 4 år.
Totalt beräknas att det fattas 1.1 miljon kr.
När det gäller försäljningen av församlingsgården så finns det ett
beslut om att sälja för minst 1,3 miljoner. Styrelsen önskar nu
mandat att få sälja till ett lägre pris.
Ordförande lämnar ordet fritt och vid det efterföljande samtalet yttrar
sig Olle Hjelm, Pelle Rosdahl, Kerstin Joelsson, Lotta Hjelm, Hans
Lundberg, Erik Gustafsson, Sven-Åke Rosdahl, Sandra Pärlsjö, StenErik Eriksson, Georg Axelsson, Gösta Berg och Christina di Zazzo.
Pelle säger att det finns två vägar, antingen samla in eller låna
pengarna. Låna kan vi göra antingen av församlingsmedlemmar och
vänner till församlingen eller av banken.
Olle föreslår att något banklån inte ska tas, pengarna ska samlas in
eller lånas av församlingsmedlemmar.
Hans Lundberg föreslår att styrelsen får ta ett banklån om det
behövs.
Erik Gustafsson stöder förslaget om banklån.
Sven-Åke ställer fråga om försäljning av ”gula huset”. Georg
Axelsson tror att ”gula huset” är bättre som säkerhet vid ett banklån.
Georg Axelsson föreslår en nedre gräns på 1,2 milj. vid försäljning
av församlingsgården.
Gösta Berg föreslår att annons om försäljningen av
församlingsgården ska införas i Svenska Dagbladet.
Lotta Hjelm föreslår att annons införs också i Dagen.
Marcus svarar på några frågor om församlingsgårdens skick.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag att fullfölja
bygget mot att bromsa och stanna upp bygget. Ordförande finner att
styrelsens förslag har vunnit.
Församlingsmötets beslut:
- Köket, serveringsdelen och kyrkorummet görs klart.
Ordförande frågar om vi tacksamt kan ta emot Pingstförsamlingens
erbjudande om lån.
Församlingsmötets beslut:
- Att av Pingstförsamlingen låna 400 000 kronor, ränte- och
amorteringsfritt på ett år.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen angående vidare
finansiering.
Olles förslag; att inget banklån tas, hela summan täcks av gåvor och
lån av medlemmar och närstående.
Hans förslag; att styrelsen får ta ett banklån om det behövs.
Ordförande finner att Hans förslag vunnit.
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forts. § 69 b
Församlingsmötets beslut:
- I första hand upptas ytterligare lån av medlemmar och närstående.
Vid behov får styrelsen uppta banklån.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag att få fria händer
vid en snabb försäljning av församlingsgården mot Georg Axelssons
förslag om en nedre gräns på 1,2 miljoner kr.
Ordförande finner att styrelsens förslag vunnit.
Församlingsmötets beslut:
- Styrelsen får uppdraget att sälja församlingsgården utan någon
nedre beloppsgräns.
Ordförande ställer proposition på förslagen om annonsering.
Församlingsmötets beslut:
- Församlingsgårdens försäljning annonseras i Svenska Dagbladet
och Dagen.
Mötet ajourneras i 5 minuter.
Övrigt om bygget

§ 70
Lotta Hjelm berättar att hon sammanställt en lista över små detaljer
som behövs, och vad de kostar. På listan kan man skriva upp sitt
namn vid det som man önskar betala till, och på så sätt hjälpa till
med t.ex. toalettpappershållare.
Marcus Grönberg berättar att nu är allt vad gäller
huvudentreprenören Rynninge Bygg AB avslutat. Vi har fått mycket
för pengarna och har upplevt Guds välsignelse trots många mödor.
Han berättar också om att trädgården har blivit försenad på grund av
sjukdom. Planteringen kommer att ske först i vår förutom framsidan
som sker nästa vecka.
Pelle tycker att vi ska känna oss stolta över att vi vågat satsningen.
Britt uttrycker att hon är stolt över att vara ordförande i en
församling som satsar.

Missionsfrågor
a) fördelning
missionsmedel 2011

§ 71
a) Britt redogör för missionsbudgeten enligt årsmötesbeslutet. 12 000
kr. till östmission, 20 000 kr. till mission Arboga och 56 000 kr. till
yttre mission. Någon fördelning av yttre missionsmedlen har inte
gjorts. Styrelsen föreslår att det som samlas in under året fördelas
jämt mellan de två samfunden.
Församlingsmötets beslut:
Missionsmedel som under året samlas in till yttre mission fördelas
lika mellan Gemensam Framtid/Svenska Missionskyrkans och
Evangeliska Frikyrkans yttre mission.
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forts. § 71
b) Sammankallande i
missionsrådet

b) Valberedningen föreslår Kerstin Joelsson.
Församlingsmötets beslut:
Kerstin Joelsson väljs till missionsrådets sammankallande.

Församlingen och
barnen

§ 72
Ordförande läser ett utdrag ur församlingsordningen där det bl.a.
sägs ”vår önskan är att låta barnen växa upp i församlingens
gemenskap och där finna vägen till personlig tro, dop och
medlemskap i församlingen”.
Därefter följer några minuters bikupesamtal om församlingens
ansvar vad det gäller barnen.
En kort redovisning följer där församlingens stora ansvar
understryks. Uppmanas till att varje dag be för ledare till
söndagsskolan.
Britt nämner också om sommarkollo. I nuläget finns ingen självklar
huvudledare till nästa års sommarkollo. Hon efterlyser en styrgrupp.
Intresserade kan anmäla sig till Britt.
Eisiv Rosdal nämner att denna termins sjungis har haft 9-12 barn på
samlingarna.
Församlingsmötets beslut:
Styrelsen får uppdraget att söka finna i vilken form söndagsskolan
kan drivas och vilka ekonomiska konsekvenser det medför.

Information och
rapporter
a) Från GF och EFK

§ 73

b)Vi Vill Växa

b) Vi vill växa är en liten skrift från GF som styrelsen har uppmanats
att läsa. Den finns för utdelning till alla som vill ta del av den.

c) Samtalskvällar

c) Påminnelse om samtalskvällar i församlingen om våra
framtidsfrågor. Samtalen som inleddes på församlingshelgen
fortsätter nu på torsdag och sista tillfället är den 17 november.

d)Alpha

d) Pelle berättar om en inspirerande Alpha-kurs som under hösten
hålls i samarbete med Pingstförsamlingen.

e) Ungdomsmöten

e) Marcus Grönberg berättar om jättebra samlingar på
fredagskvällarna. Kvällen börjar med ungdomsmöte kl. 20.00 som
sedan övergår i café. Det har varit upp till 30 närvarande.
Det finns också tankar på ett samarbete med kommunens
ungdomsgård Brandsta.

a) Britt berättar att 4 st. från församlingen har varit på en träff i
Köping där Gemensam Framtid kallat till samtal om framtidsfrågor.
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Övriga frågor

§ 74
Georg Axelsson talar om att vi har ett mycket bra piano som finns i
församlingsgården. Han önskar att det flyttas till Örtagårdskyrkans
serveringsdel.
Britt redogör för hur instrumentfrågan har hanterats. Musikgruppen
har sett över behovet av instrument. Slutsatsen blev att vi på sikt ska
ha tre instrument; orgeln, en av flyglarna och ett instrument i
serveringsdelen. Instrumentet i serveringsdelen bör vara flexibelt och
flyttbart t.ex. ett elpiano. Som en tillfällig lösning finns nu en synt i
serveringsdelen.
Georg föreslår att pianot från församlingsgården flyttas till
Örtagårdskyrkan.
Lotta Hjelm föreslår att pianot inte flyttas till Örtagårdskyrkan.
Ordförande meddelar att frågan behandlas vidare av styrelsen.
Elise Perssons fråga hänskjuts till nästa församlingsmöte.

Avslutning

§ 75
Ordföranden meddelar att nästa ordinarie församlingsmöte blir den
11 december. Ordförande förklarar mötet avslutat och Pelle ber
avslutningsvis om att Herrens vilja ska verka i vår vilja så att Hans
goda vilja sker.
.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordförande

Erik Gustafsson

Bilaga 1 PowerPoint presentation av insamlat till församlingen och missionen
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