STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2012-02-02 kl. 18.30-22.00
§§ 138-149
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

Per-Olof inleder mötet med några ord där han
poängterade vikten av att hålla fast vid Herren.
Pelle och Britt hade besökt Ann-Ida Axelsson och
framförde hennes hälsning till styrelsen.

Öppnande

§ 138
Britt förklarar styrelsemötet öppnat.

Ärendelistan

§ 139
Den föreslagna ärendelistan godkänns.

Tidigare protokoll

§ 140
Protokoll från styrelsemöte 12 januari läggs till
handlingarna.

Anpassningen

§ 141
Marcus ger en lägesrapport från anpassningen. Det är
problem med en av ytterdörrarnas lås. Leverantören ska
lösa problemet.
Ett av förråden i källaren är klart och flera är på gång.
Totalt behöver insamlade medel höjas rejält. Vid samtal
om fortsatta insamlingar till bygg-fonden framfördes
tanken att ha ett enda insamlingsändamål, församlingen.
Från Sjungis rapporteras att det i onsdags var 22 vuxna
och 21 barn samlade. För den fortsatta
Sjungisverksamheten behöver några små praktiska
olägenheter åtgärdas.
Styrelsens beslut:
- Att tills vidare fortsätta med att särskilja insamlingarna
till församlingen, byggfonden och missionen.
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Hyran Gula huset
§ 142
Från Steneric Eriksson och Stig-Åke Ängsved föreligger
ett förslag till hyressättning för år 2012.
Föreslås en höjning med 4 % vilket ger ca 200 kr.
respektive 250 kr. i höjning retroaktivt från den 1 januari.
Ett samtal följer i styrelsen.
Styrelsens beslut:
- Att höja hyran på Gula husets lägenheter med 4 % från
och med den 1 mars.
Inför årsmötet
Bilaga 1
Bilaga 2

§ 143
Britt går igenom tidsplanen inför årsmötet (se bilaga 1).
Från valberedningen rapporteras att man i stort sett är klar
med förslaget till årsmötet.
Utifrån budgetgruppens förslag (se bilaga 2) diskuteras
budgeten, och speciellt insamlingarna. Det genomsnittliga
givandet i en EFK-församling är 506 kr. per medlem och
år. För att nå upp till den summan behöver vi höja
insamlingarna. Styrelsen tror att genom kampanjen ”Ge
med hjärtat” under våren, så kan församlingens
insamlingssumma höjas.
Samtal förs om redovisningen till samfunden.
Förslaget till verksamhetsinriktning diskuteras. En
slutgiltig redigering görs av Pelle, Britt, Marcus, Kjell
och Hans.
Styrelsens beslut:
I budgetgruppens förslag till budget görs följande
förändringar:
- Att under posten ”Ge med hjärtat” budgetera 240 000
kr. under insamlade medel/intäkter.
- Att under förmedlade insamlingar/intäkter/mission
budgetera 72 000 kr.
- Att posten mission i Arboga förs in under insamlade
medel.
- Att under Arrangemang/kostnader/Alphakurs budgetera
20 000 kr.
- Att under Fastighet/intäkter/tillfällig uthyrning
budgetera 10 000 kr.
- Att under Fastighet/kostnader/hyresfastighet budgetera
80 000 kr.
- Att till mission kvartalsvis skicka vidare den summa vi
faktiskt samlat in.

Sommarkollo 2012
§ 144
Sandra Pärlsjö har lämnat en skriftlig information om
planerna inför årets sommarkollo, av vilken det framgår:
- planer finns på 6 veckors kollo, veckorna 24-29.
- ett tiotal personer har ansökt om att bli ledare.
- en bil behövs under kolloveckorna.
- kollot kommer att ha ett eget telefonnummer.
- Amy Stengård har ansvaret för sponsringen.
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Forts. § 144
Styrelsens beslut:
- Att det kontantkort som finns för ungdomsverksamheten
delas av Sandra Pärlsjö och Joakim Rosdahl.
- Marcus för samtal med Sandra Pärlsjö inför
rekryteringen av ledarstaben.
Personalfrågor
§ 145
Meddelas att det inte har lyckats att få någon förlängning
av Ulf Lundbergs praktiktjänst i församlingen.
Medlemsfrågor
§ 146
Meddelas i årsmötet.
Information, rapporter och
inkommande post
a) SMK och EFK

§ 147
a) post från samfunden skickas runt.

b) Församlingsledardag
b) Per-Olof och Kjell ger en rapport från deltagandet i en
församlingsledardag på Hjälmargården.
c) Det diakonala arbetet
Bilaga 3 och 4

d) Alpha på marknaden

c) Pelle och Kjell rapporterar från två samlingar som
handlat om ett socialt arbete bland människor som lever i
en utsatt livssituation. Vid den första träffen besöktes vi
av Karl-Erik Sahlberg som berättade om det sociala
arbetet i St:a Klara kyrka. Vid träffen utsågs en
planeringsgrupp som planerar vidare. Den
planeringsgruppen hade sedan en träff som besöktes av
Sven-Erik Lilja från Hela Människan i Köping. Vid
träffen planerades att starta verksamheten Öppen kyrka
med samlingar på tisdagar och torsdagar mellan kl. 10 –
14.

e) Ledarretreat

d) Pelle tänker ställa upp ett Alpha-stånd på
vintermarknaden. Han har fått en plats gratis.

Övriga frågor

e) Pelle kommer att tillsammans med
ungdomsledarteamet delta i en retreat i ett kloster i
Salatrakten.

Avslutning

§ 148
Inga övriga frågor.
§ 149
Styrelsemötet avslutas med att några ber.
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Vid protokollet
Justeras
Sekreterare
Kjell Wendin

Ordförande
Britt Lundberg

Bilaga 1 Tidsplan inför årsmötet
Bilaga 2 Budgetgruppens förslag till budget 2012
Bilaga 3 Minnesanteckningar från hearing med Karl-Erik Sahlberg 2012-01-20.
Bilaga 4 Minnesanteckningar från möte med planeringsgruppen för Öppen kyrka 2012-01-31.

4

