FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2011-12-11 kl. 12.45-13.30

§§ 76-82
Närvarande personer 35 st.
Öppnade

§ 76
Ordförande Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 77
Församlingen svarar ja på frågan om mötets behöriga utlysande.

Protokollsjusterare

§ 78
Till att justera församlingsmötets protokoll väljs Gösta Berg.

Ärendelistan

§ 79
Ärendelistan fastställs enligt föreliggande förslag.

Information och
rapporter
a) Ekonomin
Bilaga 1

§ 80
a) I förra församlingsmötet framställdes önskemål om att
redovisningen skulle ge en klarare bild av utgifterna i förhållande till
budget och hur det aktuella läget är. Britt meddelar att Stig-Åke
Ängsved svarar på frågor om detta, och att den ekonomiska
rapporten sänds ut till alla som anmäler att de vill ha den.
Den ekonomiska rapporten vid månadsskiftet visar att vi ligger
15 000 kr. under budget för insamlat till församlingen. För missionen
ligger vi c:a 17 000 kr. under budget.
När det gäller byggnadskassan så har det under året samlats in
173 958 kr. Målsättningen för året var 100 000 kr. Intäkterna totalt i
byggnadskassan är 241 000 kr.
Anna-Lena Rosdahl frågar om missionsmedlen till Lettland och
Vitryssland är utbetalt. Britt svarar att det är utbetalt och att det även
är utbetalt till samfunden enligt förra församlingsmötets beslut.

b) Försäljningen av
församlingsgården

b) Marcus Grönberg meddelar att det finns tre intressenter, men inget
konkret bud idag. Utgångsbudet är 1,5 miljoner. Erik Gustafsson och
Stenerik Eriksson förespråkar ett lågt bud för att få det sålt.

c) Anpassningen

c) Marcus Grönberg uttrycker att nu är vi på upploppet. För att
komma in i kyrkan ska i fortsättningen inte nycklar användas, utan
en tagg. En del nya rutiner behöver arbetas in, och det kommer det
att informeras om på församlingsaftonen 28 januari.
Olle Hjelm nämner om några småsaker som återstår att färdigställa.
Lotta Hjelm arbetar med ansökan av serveringstillstånd.
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forts § 80
d) Instrument till
serveringsrummet

d) Britt meddelar att Andreas Gustafsson kommer att anlitas som
sakkunnig för att ge råd om lämpligt instrument i serveringsrummet.

e) Söndagsskolfrågan

e) Pelle meddelar att det under våren planeras för att inspirera i
frågan. Till den 22 januari har två barnpastorer, Niklas Ljung och
Christina Golsäter bjudits hit. De kommer att medverka med
predikan och efter gudstjänsten samtal med styrelsen, ledare och
intresserade. Christina Rosdal påpekar att egentligen är det mer än
bara söndagsskolan som behöver ventileras och inspireras för, det
gäller hela barn- och ungdomsbiten.

f) Vårt sociala arbete

f) Pelle talar om att vår vision att betjäna människor som har det tufft
inte funkar idag. Vi har väntat in anpassningen för att t.ex. ha
soppluncher. Det finns flera som har anmält att de vill vara med i
detta arbete. Studiebesök och kontakter etableras med LP-stiftelsen
och Hela Människan. 20 januari får vi besök av Carl-Erik Sahlberg
som på ett föredömligt sätt bedrivit ett socialt arbete i Stockholm.

g) Inför årsmötet

g) Hans Lundberg, valberedningens sammankallande, pålyser att det
är dags att meddela eventuella avsägelser, men även anmäla intresse
för nya uppdrag.

h) Alphakurs

h) Pelle meddelar att en Alphakurs planeras starta i vår. Den blir
gemensam med pingstförsamlingen. Samlingarna blir i
Örtagårdskyrkan.

i) Budgetarbete

i) Roland Magnusson nämner om att ekonomigruppen börjar arbetet
med nästa års budget. Grupper och verksamheter påminns om att
komma in med sina önskemål.

j) TV-sändning

j) Nämns om att det finns möjlighet att se dagens gudstjänst via TVutsändning.

Övriga frågor

§ 81
Ingen övrig fråga anmäls.

Avslutning

§ 82
Ordförande förklarar mötet avslutat och Pelle ber avslutningsvis.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Justeras

Britt Lundberg

Gösta Berg

Bilaga 1 Stapeldiagram över insamlat till församlingskassan och missionen.
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