STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2011-12-08 kl. 18.30-22.30
§§ 115-126
Närvarande:
Britt Lundberg
Lars-Erik Nilsson
Pelle Rosdahl
Per-Olof Rosdal
Marcus Grönberg
Eddy Nzeymana
Hans Lundberg
Joakim Rosdahl
under §120

ordförande
vice ordförande
adjungerad, församlingsföreståndare, sekreterare

adjungerad vice församlingsföreståndare

Inledning

Britt inleder styrelsemötet med tankar kring bön och
frälsarkransen.

Öppnande

§ 115
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 116
Joakim Rosdahl väntas besöka senare under kvällen och
delar en idé. Därefter godkänns ärendelistan.

Tidigare protokoll

§ 117
Ett par synpunkter på styrelsemötesprotokollet
2011-11-10 framförs. Med de små justeringarna läggs
protokollet till handlingarna.

Ekonomi
a) ekonomirapport
Bilaga 1

§ 118
Ekonomirapporten kommenteras. Vi låg bra till men har
tappat något. Vi har saknat två kollekter PK och 1:a
advent (gick till byggkassan). Vi informerar och pushar
för mer regelbundet givande.
Ekonomirapporten förbryllar en del i församlingen och vi
funderar på om vi på ett enkelt sätt kan kommunicera det
ekonomiska läget i församlingen. Frågan 'hur ligger vi
till?' tar tid att svara på.
På församlingsmötet säger vi att vi senast till årsmötet har
en god redovisning av byggkassan och
församlingskassan.
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forts. § 118
b) Budgetpost tidningar

Beslut: Tidningen Dagen och Sändaren sägs upp.

Anpassningen
a) Rapport nuläget

§ 119
Byggruppen har inte sammanträtt. Återstår i dagsläget
mest smågrejer. Taggarna har inte nått ut. Enbart 35 st
har delats ut. En träff till ordnas. Larmet går ofta.
Trappnosarna till estraden passade inte. Nya är beställda.
En diskbänksdel och teknik återstår.
Infoträffarna till köket återstår. Ändringar i kaffe och
vaktmästargrupperna väntar. Tydlighet och strukturer och
utbildning behövs. Hans efterlyser skyltar på
mötesvärdarna. De är otroligt viktiga. Köket klarar man
på 2 pers.

b) Församlingsgården

Försäljningen av församlingsgården. Vi har intresserade
men inga bud.

c) Gula huset

Renoveringarna i Gula huset är avslutade så långt det går.
Omförhandlingarna med rörmokarna sker efter brister i
arbetet.

d) Trädgården

Grovstrukturerna i trädgården är på plats.

Kamratstödjare TMU

§ 120
Joakim berättar om kamratstödjare från TMU och vad vi
skulle kunna göra. I Aneby har man nått ut bra genom
kamratstödjarteam. ULT ledarna har inte kraft att möta
ungdomarna i vardagen. Man har viss begränsning i vad
man får säga på skolorna. TMU vill ha tre dagar på
skolan, få ledaransvar för en kyrklig aktivitet,
undervisning tre dagar i månaden utifrån ett TMU
material. Målet är att lära sig möta elever som har det
svårt. Tiden sträcker sig över skolåret. Kamratstödjarna
får studiemedel. Församlingen betalar 35000 för två
kamratstödjare plus 1000 per person och månad = 55000
+ sex enkelresor till Liljevolmen eller Aneby med 18.50 i
milersättning. Sedan förväntas församlingen stå för
bostad. Tid för undervisning och handledning krävs. En
värdfamilj och två själavårdare rekommenderas stå till
förfogande.

Inför 2012
a) Verksamhetsinriktning

§ 121
Verksamhetsinriktning och budget behöver vara klart till
12/1. Sedan samtalar vi om det på samtalskvällen 28/1.

b) Mission

Mission i Arboga önskar missionsrådet särskilja från
mission i Världen. Mission i Sverige faller lite mellan
stolarna. Vi har ett engagerat samtal kring mission,
bistånd mm.
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c) Budgetgrupp

Vi får inget bidrag av Arboga kommun på grund av sen
ansökan. 8000 i bidrag uteblir.

d) Valberedningen

En fastighetsgrupp behövs istället för byggrupp. Troligen
kan samma medlemmar ingå i fastighetsgruppen.

Personalfrågor

§ 122
Ulf Lundberg är tillbaka i praktik fram till februari.

Kopiator

§ 123
Kopiatorfrågan bordläggs.

Inkommande post och
rapporter

§ 124
Pelle redogör för socialt ansvar. Det rör på sig och en
handfull människor vill vara delaktiga. En träff kommer
hållas i ÖK med Carl-Erik Sahlberg fredag V3.
Intresserade av soppluncherna och styrelsen är inbjudna
från Pingstkyrkan och Svenska kyrkan.
Lars-Eric har varit på Inter Act.
Vi går igenom ärenden till församlingsmötet på söndag
den 11 december.
Styrelsens samlingar och fikaansvariga under våren
fastställs.

Övriga frågor

§ 125
Inga övriga frågor finns.

Avslutning

§ 126
Ordförande meddelar att nästa styrelsemöte är den
12 Januari och förklarar dagens möte avslutat.
Peo ber med oss till sist.

Vid protokollet

Justeras

Sekreterare
Pelle Rosdahl

Ordförande
Britt Lundberg

Bilaga 1 Ekonomirapport 2011-11-30
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