STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-11-10 kl. 18.30-22.15
§§ 101-114
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg

ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad vice församlingsföreståndare

Inledning

Britt inleder styrelsemötet med att läsa från Ef. 1:15-19
och beder därefter.

Öppnande

§ 101
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 102
Pelle anmäler pålysning om torsdagssamling. Kjell
anmäler en lokalfråga och Lars-Eric har en information
att ge. Därefter godkänns ärendelistan.

Tidigare protokoll

§ 103
Styrelsemötesprotokoll från 2010-10-13 och
församlingsmötesprotokoll från 2011-10-16 läggs till
handlingarna.

Ekonomi
a) ekonomirapport
bilaga 1

§ 104
a) Insamlat till församlingskassan i oktober blev 38 917
kr (budget 38 000 kr). Sammanlagt jan - okt 377 741 kr
(budget 380 000 kr).
Till "mission" blev det i oktober 14 180 kr insamlat.
Totalt januari-oktober 56 732 kr (budget 69 170 kr).

b) Budgetpost anslag

b) I budgeten som togs i årsmötet finns 12 000 kr. under
posten anslag. Någon fördelning av denna summa har inte
gjorts.
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forts. § 104
Styrelsens beslut:
Fördelning av anslaget på 12 000 kr.
3 000 kr till Mälardalsdistriktet.
3 000 kr SMK:s inre mission
3 000 kr till Hjälmargården
3 000 kr till EFK:s församlingsprogram.
c) bokföringsteknisk fråga

c) Stig-Åke har ställt en bokföringsteknisk fråga om den
skuld som byggnadskassan har till församlingskassan.
Styrelsens beslut:
- att avvakta med bokföringstekniska justeringar tills
bygget har slutredovisats.

d) Uthyrning

d) En förfrågan om att hyra våra lokaler har kommit.
Styrelsen för ett samtal om framtida uthyrning där det
bl.a. framförs att uthyrningstaxan också bör täcka
kostnader för städning, öppning och låsning.
Styrelsens beslut:
- att ge en grupp bestående av Lotta Hjelm, Eisiv Rosdal,
Britt Lundberg och Lars-Eric Nilsson i uppdrag att
komma med förslag om regler och taxor vid uthyrning.
- att LANI ASSISTANS kan anlitas för städning i
Örtagårdskyrkan.

Anpassningen
a) Rapport nuläget
bilaga 2

§ 105
a) Marcus rapporterar att grävningen för kulverten har
varit besvärlig. Vi är inte nöjda med NEA som svarar för
monteringen av elen. Allt är ännu inte klart och en del av
den ”gamla elen” fungerar inte. En felsökning behöver
göras. Estrad och kök håller på att bli klart. Det kommer
att behövas information/utbildning för handhavande av
ljudet, diskmaskinen och paser/larmsystemet. När det
gäller pasersystemet kallar Marcus till flera
utbildningstillfällen.
En jourgrupp behövs som har kunskap om hissen och
larmåterställning.
Styrelsens beslut:
- att framställa krav på NEA att skador efter elarbeten
ska återställas, och att fakturan ska reduceras med 50 000
kr.
- att Marcus kontaktar NEA om att göra en felsökning.

b) Församlingsgården
b) Två nya kunder har varit med på visning av
församlingsgården, och funderar nu.
Styrelsens beslut:
- att tillsvidare avvakta med annonsering.
c) Invigningen
c) Pelle berättar om olika inslag vid invigningshögtiden
1:a advent. Det blir gudstjänst med distriktsföreståndare
Helene Friberg som predikant. Det blir sedan en
invigningsfest med smörgåstårta, tal och adventskaffe.
Efter det blir det möjlighet till rundvandring. Det blir
också olika barnaktiviteter.
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Gula huset
a) Fastighetsgrupp

§ 106
a) Marcus redogör för kontakter med hyresgästerna. De
har skrivit en lista med klagomål. En grupp har träffat
hyresgästerna och det blir ytterligare en träff. Sten-Erik
har sagt att han kan vara kvar som kontaktperson.
Hyresgästernas kontakt med styrelsen ska vara skriftlig.
Styrelsens beslut:
- Britt och Marcus representerar styrelsen i
fastighetsgruppen.
- Skog och trädgård kan med fördel anlitas för arbete.

b) Brev från skatteverket
b) Skatteverket meddelar i ett brev beslut om att gula
husets vinst på 26 000 kr är beskattningsbar inkomst.
Söndagsskolan
§ 107
I förra församlingsmötet fick styrelsen uppdraget att
jobba vidare med frågorna omkring söndagsskolan.
Pelle beskriver hur han ser på läget. Någon huvudledare
har inte anmält sig eller hittats och han kan inte se att vi
har resurser för att med egna krafter driva söndagsskolan.
Vi tappar inte bara barn utan också föräldrar som inte
kommer. Att fånga barns uppmärksamhet kräver kvalité.
För att få idéer och inspiration har Pelle haft några
kontakter.
Styrelsens beslut:
- att till 22 januari 2012 inbjuda Niklas Ljung och
Christina Golsäter för att medverka i gudstjänst och en
träff med styrelse och ledare.
- att kontakta Anna Eriksson för ett besök till våren.
Inför 2012
a) Tidsplan
bilaga 3
b) Verksamhetsinriktning
2011 och Vision 2015
c) Verksamhetsinriktning
2012

§ 108
a) Britt presenterar en tidsplan för 2012 (se bilaga 2).
b) Pelle har ansvaret för utvärderingen av
verksamhetsinriktning 2011 och var vi befinner oss i
förhållande till vision 2015.
c) En grupp bestående av Pelle, Britt, Marcus och Kjell
arbetar med verksamhetsinriktning 2012.

d) Sommarkollo
d) Efterlysning har gjorts för att vara med i en styrgrupp
inför sommarkollo. Ingen har anmält sig. Vid styrelsens
samtal framförs tanken på att göra ett uppehåll och sedan
göra en nystart med en annan inriktning och mer
anknytning till församlingen.
forts § 108
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e) Mission
bilaga 4

e) Missionsrådets sammankallande Kerstin Joelsson har
kallat till en träff där man bl.a. diskuterat budgeten för
2012 (se bilaga 3).

f) Ge med hjärtat
f) Ge med hjärtat blir ett gudstjänsttema i vår.
g) Budgetgrupp
g) En budgetgrupp bestående av Roland Magnusson
(sammankallande), Britt, Lars-Eric, Stig-Åke Ängsved,
Lotta Hjelm och revisorerna får uppdraget att arbeta fram
en budget i balans.
h) Valberedningen
h) Valberedningen ombeds att pålysa anmälan om
eventuella avsägelser.
Medlemsfrågor
§ 109
En medlemsfråga överlämnas till Pelle och Britt.
Personalfrågor
§ 110
Anmälan om Pelles ledigheter våren 2012. Kompledig
hela v. 1. Lediga helger v. 2, 8, 11, 15 och 20.
Ulf Lundberg är sjukskriven och är i tjänst igen 25
november.
Instrument till
serveringsvåningen

Inkommande post och
rapporter

§ 111
I förra församlingsmötet togs frågan om instrument i
serveringsdelen upp.
Styrelsens förslag till beslut i församlingsmötet:
- instrumentgruppen får uppdraget att enligt tidigare
förslag från gruppen inrikta sig på ett elpiano.
§ 112
Diverse post skickas runt för påseende.
Planeringsgruppen har träffats och gjort en planering
fram till påsk.

Övriga frågor
a) Torsdagsgruppssamling
b) Lokalfråga

§ 113
a) Pelle har planerat in en torsdagsgruppssamling v. 3 då
det är bönevecka.

c) Biståndsgala

b) Eddy har frågat om möjligheten att utnyttja den tid
som Örtagårdskyrkans ungdomar hyr Gäddgårdsskolans
gymnastiksal. Eddy ombeds att föra frågan till Marcus.
c)Lars-Eric meddelar att Rut Sotos-Nilsson har ställt in
den planerade biståndsgalan.
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forts. § 113
d) Barnen och nattvarden
d) Per-Olof tar upp vårt förhållningssätt till barnen vid
nattvardsfirandet.
Styrelsens beslut:
Frågan tas upp för samtal senare.
Avslutning
§ 114
Ordförande meddelar att nästa styrelsemöte är den
8 december och förklarar dagens möte avslutat.

Vid protokollet
Justeras
Sekreterare
Kjell Wendin
Ordförande
Britt Lundberg
Bilaga 1 Ekonomirapport 2011-10-31
Bilaga 2 Noteringar från Bygg-gruppens möte den 27/10
Bilaga 3 Tidsplan 2012
Bilaga 4 Anteckningar från Missionsrådets möte 2011-10-30
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