ÅRSMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans åttonde årsmöte 2013-02-17
Plats: Örtagårdskyrkan

kl. 12.40-14.40

Närvarande: ca 70 medlemmar

Öppnande

§1
Efter gudstjänst och kyrklunch förklarar församlingens
ordförande Britt Lundberg årsmötet öppnat.

Mötets utlysande

§2
Årsmötet anser att mötet är utlyst på rätt sätt.

Dagordningen

§3
Den föreslagna dagordningen fastställes.

Val av
årsmötesfunktionärer

§4
Till funktionärer vid årsmötet väljs:
Mötesordförande: Britt Lundberg
Vice mötesordförande: Erik Gustafsson
Mötessekreterare: Kjell Wendin
Protokollsjusterare: Olle Hjelm och Torbjörn Åhs
Rösträknare: Ulf Edenholm och Lars-Arne Rosdahl
Referent: Lars-Eric Nilsson

Verksamhetsberättelser
och
verksamhetsinriktning
bilaga 1

§5
Alla handlingar har i förväg kommit medlemmarna
tillhanda.
Församlingens verksamhetsberättelse för 2012 har skrivits
av Lars-Eric Nilsson. Den ger månad för månad en
intressant läsning av vad som förekommit i församlingen.
Av statistikuppgifterna framgår att vid årets slut var
medlemsantalet 152 st. med en medelålder på 54,3 år.

bilaga 2

Barn- och ungdomsverksamhetens verksamhetsberättelse
har skrivits av församlingens barn- och familjepastor
Marcus Grönberg. Den tar upp de olika mötesplatsser där

forts. § 5
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barn och ungdomar möts. Speciellt glädjande är den
nystartade söndagsskolan SKATTEN där 10-25 st. barn
samlas under gudstjänsten.
bilaga 3

Sommarkollots verksamhetsberättelse är skriven av
Sandra Pärlsjö som i och med årets kollo varit med sju år,
varav fem år som ansvarig ledare. Sommarkollot har haft
150 barn som ätit 1600 köttbullar, gjort 52 vändor med
kanot till ön, gjort pennskrin och blivit uppätna av tusentals
myggor.
Ordet lämnas fritt och inga synpunkter kommer fram.
Årsmötets beslut:
att med tacksamhet lägga församlingens, barn- och
ungdomsarbetets samt sommarkollots
verksamhetsberättelser för 2012 till handlingarna.

bilaga 4

Av styrelsens utvärdering av verksamhetsinriktning 2012
framgår att vi lyckats sjösätta en söndagsskola, vilket var
första prioritet.
Den andra inriktningen var att vi i församlingen skulle öka
vårt givande. Givandet har haft en tydlig ökning, men inte
till nivå med målsättningen.
Årsmötets beslut:
att lägga utvärderingen av verksamhetsinriktning 2012 till
handlingarna.

Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
Leaderprojektet
Byggfonden
bilaga 5

§6
Marcus Grönberg får ordet och svarar på några frågor.
När det gäller trädgården och Leaderprojektet så är vi i mål
till c:a 80 %
Anpassningen är inte helt klar enligt den planering som
antogs 2007.
Georg Axelsson efterfrågar belysning på baksidan.

Resultat och
balansrapport för 2012
Revisionsberättelsen
bilaga 6 och 7

Ansvarsfrihet
bilaga 8

§7
Årsmötets vice ordförande Erik Gustafsson övertar
ordförandeskapet.
Siffrorna från rapporterna visas och kommenteras.
Årets resultat har gett ett överskott på ca 60 000 kr.
Intäkterna i posterna församlingskassan, Ge med hjärtat
och kyrkoavgift visar 621 941 kr. Missionsinsamlingar
78 000 kr.
Årsmötets beslut:
att lägga Resultat- och balansrapporten för 2011 till
handlingarna.
Torbjörn Åhs läser upp revisionsrapporten..
§8
2

Vice ordförande frågar om årsmötet enligt revisorernas
förslag kan bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid som
revisionen omfattar.
Årsmötets beslut
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Tack
bilaga 9

Innan Erik överlämnar ordförandeklubban framför han
församlingens tack till styrelsen. Han refererar till protokoll
från 1911 som åskådliggör hur församlingen då vågade ta
beslut för morgondagen. En församlingsledning har ansvar
för den tid vi lever i nu, men även för framtiden.

Val av
styrelseledamöter

§9
Valet genomförs med slutna valsedlar. Rösträknarna
redovisar resultatet. 58 röster lämnades. En röst var ogiltig
och åtta röster avvek från valberedningens förslag.
Till styrelseledamöter för åren 2013 och 2014 väljs Roland
Magnusson, Britt Lundberg, Ulla Wäfors och Daniel
Edenholm.
Till styrelseledamot för 1 år t.o.m. 2013 väljs Per-Olof
Rosdal.
(Kvarstående ledamöter till och med 2013: Lars-Eric
Nilsson, Marcus Grönberg, Kjell Wendin och Olle Hjelm).

Val av ordförande och
vice ordförande

§ 10
Till församlingens ordförande, tillika styrelsens ordförande
för år 2013 väljs Britt Lundberg.
Till vice ordförande för år 2013 väljs Daniel Edenholm.

Övriga val till uppdrag i
församlingen

§ 11
Revisorer: Val för 2013 - 2014 Örjan Libert.
(vald t o m 2013: Torbjörn Åhs)
Ersättare för revisorer: val för 2013 - 2014 Anna Bergqvist.
(Vald t.o.m. 2013: Elise Persson)
Vice församlingsföreståndare:
Hans Lundberg
Barn och ungdomsledare:
Söndagsskolan SKATTEN: Josefine Edenholm och
Marcus Grönberg sammankallande. Ledare: Christoffer
Magnusson, Shaista Patras, Anette Gerhardsson,
Christina Rosdal, Anneli Eriksson, Joakim Bolmhagen, Elin
Grönberg och Carin Rosdahl.
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Sjungis: Christina Rosdal, Eisiv Rosdal och Anna-Greta
Kölfeldt
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Ungdomsarbetet REFILL: Marcus Grönberg och Joakim
Rosdahl.
Ungdomsledarteamet ULT: Marcus Grönberg, Joakim
Rosdahl och Pelle Rosdahl
Barn och Ungdomsråd
Ordförande: Marcus Grönberg, Joakim Rosdahl och Pelle
Rosdahl.
Nattvardstjänare:
Pelle Rosdahl, Marcus Grönberg, Per-Olof Rosdal,
Bengt Bergenbrant, Erik Gustafsson, Britt Lundberg,
Lars-Eric Nilsson, Anna-Lena Rosdahl, Kjell Wendin,
Gunder Forslund, Eisiv Rosdal, Mikael Gustavsson,
Christina di Zazzo och Ulla Wäfors.
Missionsråd:
Sammankallande: Kerstin Joelsson
Östarbete: Gun Forslund
Ge för livet: Per-Olof Rosdal, Georg Axelsson
Diakonia: Erik Gustafsson
Fastighetsgrupp: (nyval)
Ramon di Zazzo sammankallande, Elin Grönberg, Marcus
Grönberg, Olle Hjelm, Lennart Rosdahl, Torbjörn Åhs,
Steneric Eriksson, Carin Rosdahl och Lotta Hjelm.
Kontaktperson med hyresgästerna (Gula huset):
Steneric Eriksson
Insamlingsansvarig för byggkassan: Erik Gustafsson
Insamlingsinspiratör: Ulf Edenholm
Teknikgruppen: Torbjörn Åhs sammankallande, Ramon di
Zazzo och Peter Wäfors (bild). + bild- och ljudtekniker.
Blomsterutsmyckning av kyrkorummet:
Kerstin Joelsson och Ninni Hedlund
Uthyrning av Örtagårdskyrkan: Eisiv Rosdal.
Husmor: Lotta Hjelm.
Servicegrupperna: Lotta Hjelm.
Städgrupperna: Pelle Rosdahl.
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Valberedning:
omval 2013 - 2014: Hans Lundberg sammankallande och
Eva Alexandersson.
(Valda t o m: 2013: Sven-Åke Rosdal och Pelle Rosdahl )
Arkivarie: Erik Gustafsson
Materialförvaltare: Pelle Rosdahl
Matrikelansvarig: Hans Lundberg
Musikråd: Andreas Rosdal, sammankallande, Christina
Gustafsson, Kristina Vidner och Marcus Grönberg.
Organister: Bengt Bergenbrant, Arne Carlsson, Kristina
Vidner och Christina Gustafsson.
Sång på äldreboende: Kerstin Joelsson och Inga-Lill
Eriksson sammankallande och Per-Olof Rosdal.
Kvinnofrukost: Eisiv Rosdal, sammankallande.
Kontaktperson Hjälmargården: Per-Olof Rosdal.
Kontaktperson Diakonia och Hela Människan: Erik
Gustafsson.
Öppen kyrka; Pelle Rosdahl sammankallande.
Alpha: Pelle Rosdahl sammankallande.
Planeringsgrupp: Pastor, Sång och musikansvarig,
Husmor, Örtagårdsbladets redaktör, ordförande och vice
församlingsföreståndare.
Planering ekumenik: Pelle Rosdahl.
Predikoturer/affischering: Eisiv Rosdal och Nicklas
Malmros.
Örtagårdsbladet: Eisiv Rosdal.
Församlingens hemsida: Hans Lundberg, ansvarig
utgivare och Peter Wäfors.
Syföreningen: Elise Persson.
Värma en liten: Christina Gustafsson.
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Omsorgsgrupperna: Anna-Lena Rosdahl,
5

sammankallande.
Grupp l: Ing-Marie Wendin, Kjell Wendin och Erik
Gustafsson.
Grupp 2: Eva Alexandersson, Bengt-Göran Rosdal och
Kerstin Joelsson.
Grupp 3: Inga-Lill Eriksson och Anneli Eriksson.
Grupp 4: Anna-Lena Rosdahl, Ulla Wedegård och BrittMarie Edenholm.
Grupp 5: Eisiv Rosdal och Per-Olov Rosdal.

Verksamhetsinriktning
2013
bilaga 10

§ 12
Pelle säger några ord om inriktningen för år 2013.
Det övergripande temat för året är ett år av relationer.
För att nå Vision 2015 tror styrelsen att de viktigaste
områdena av församlingens liv att utveckla under 2013 är
smågrupperna, omsorgen samt familjearbetet.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Bengt Bergenbrant vill till fullo stödja förslaget.
Årsmötets beslut:
att anta den föreslagna verksamhetsinriktningen för
2013.

Budget 2013
bilaga 6

§ 13
Ordförande redogör för förslaget till budget 2013. Den
bygger på att de insamlade medlen till församlingskassan
är 53 000 kr./månad. Under januari samlades in 75 000 kr.
Med förhoppning om att detta är en tendens som står sig
förutskickade ordförande att budgeten eventuellt kan
komma att revideras i ett kommande församlingsmöte.
Detta med anledning av att eventuellt anställa en eldsjäl
för att arbeta främst med de områden som vi tror är viktiga
att utveckla enligt inriktning 2013.
Ordförande lämnar ordet fritt. Karl-Erik Roberthson
påpekar att vi ligger under insamlingssnittet för EFKförsamlingar. Han efterlyser också en post för
katastrofhjälp i budgeten. Ordförande svarar att vi har
möjlighet att under posten övriga förmedlade insamlingar
göra extra insamlingar när akuta behov dyker upp.
Ordförande ställer proposition på antagande av budgeten
mot avslag.
Årsmötets beslut:
att anta den föreslagna budgeten.
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Medlemslån

§ 14
Ordförande redogör för bakgrunden till behovet av att
även i fortsättningen uppta medlemslån. Vid försäljningen
av församlingsgården fick vi inte den summa som vi
budgeterat. Lånebehovet nu är 610 000 kr.
Månadsinsamlingarna till byggfonden kommer att fortsätta.
Styrelsens förslag till beslut i årsmötet:
att uppta lån från församlingsmedlemmar på 610 000 kr;
att lånen är räntefria och amorteras på 9 år med början
3:e kvartalet 2013;
att uppsägningstiden är 2 månader;
att medlen till amorteringen tas från intäkter till
Byggfonden.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag mot
avslag och finner att årsmötet enhälligt har beslutat enligt
styrelsens förslag.
Årsmötets beslut:
Enligt styrelsens förslag.

Fördelning av
insamlade
missionsmedel

§ 15
Ordförande föredrar styrelsens förslag till fördelning av de
insamlade medlen till Yttre mission.
Styrelsens förslag till beslut i årsmötet:
att insamlade missionsmedel till det internationella arbetet
(posten ”Yttre mission”) fördelas lika mellan arbete i Asien
(Gemensam Framtid) och arbete i Sydamerika
(Evangeliska Frikyrkan).
Karl-Erik Roberthson yrkar:
att årsmötet beslutar ge minst 60 000 kr. till Yttre mission.
att i det fall insamlingarna inte uppnår 60 000 kr tas det
från årets budgetöverskott som är 22 000 kr.
Ulla Wäfors, Hans Lundberg och Daniel Edenholm
tillstyrker styrelsens förslag.
Erik Gustafsson och Ulla Wedegård tillstyrker Karl-Eriks
yrkande.
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och
finner att årsmötet beslutat enligt styrelsens förslag.
Årsmötets beslut:
Enligt styrelsens förslag.

Ajournering

§ 16
Årsmötets beslut:
Att ajournera förhandlingarna i 15 minuter för
förfriskningar.
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Fördelning av anslag

§ 17
Ordförande föredrar styrelsens förslag under budgetposten
anslag. Totalt anslås 12 000 kr. 6 000 kr till respektive
samfund.
Styrelsen föreslår att anslagen fördelas enligt följande:
- 3 000:- till Gemensam Framtid ”Mission i Sverige”
- 3 000:- till Evangeliska Frikyrkans arbete i Sverige
- 3 000:- till Gemensam Framtids Mälardalsdistrikt/Region
Svealand
- 3 000:- till Hjälmargården, Kristen Samverkan
Mellansverige (EFK).
Ordförande ställer proposition på bifall – avslag till
styrelsens förslag och finner att årsmötet beslutat enligt
styrelsens förslag.
Årsmötets beslut:
Enligt förslaget.

Avgift för kyrkkaffe

§ 18
Ordförande föredrar styrelsens förslag att ta ut en avgift på
25 kr för kyrkkaffet.
Styrelsens förslag till beslut i årsmötet:
- att avgiften för ”vanligt” kyrkkaffe är 25 kr.
Ett längre samtal följer där flera yttrar sig. Christina
Rosdal, Peter Wäfors, Gun Forslund, Lotta Hjelm, Joakim
Rosdahl, Lars-Arne Rosdahl, Ulla Wäfors, Pelle Rosdahl,
Olle Hjelm, Kerstin Joelsson och Magdalena Knuuth.
Christina Rosdahl anför att för en större familj kan det bli
dyrt. Ett familjepris skulle vara bra. Peter Wäfors tycker att
det vore bättre att istället för avgift ha en frivillig gåva för
kaffet.
Peter Wäfors föreslår:
- att var och en ger en frivillig gåva för kyrkkaffet.
Gun Forslund, Joakim Rosdahl, Olle Hjelm Ulla Wäfors
och Kerstin Joelsson tillstyrker Peters förslag.
Lotta Hjelm anser att inkomsterna vid kyrkkaffe är låga.
Pelle Rosdahl informerar om möjligheten till kortbetalning.
Magdalena Knuuth stöder Peters förslag och menar att det
är viktigt att alla platsar och kan dricka kaffe även om man
inte kan betala en avgift.
Ordförande Britt ställer proposition på styrelsens förslag
mot Peters förslag och finner att årsmötet har beslutat
enligt Peters förslag.
Årsmötets beslut:
att var och en ger en frivillig gåva för kyrkkaffet.
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Huvudmannaskap i
”Hela människan
Västmanland”

§ 19
Erik Gustafsson informerar om Hela Människan som är en
ideell nykterhetsorganisation. Kyrkor och andra
organisationer är huvudmän. Huvudmannaskap innebär
inget ekonomiskt åtagande. Flera från Örtagårdskyrkan
har deltagit i Hela Människans utbildningsdagar.
Pelle Rosdahl tillägger att Hela Människan är en lämplig
samarbetspartner på flera plan där vi har eller vill ha
verksamhet. Han tillstyrker styrelsens förslag om
huvudmannaskap i Hela Människan.
Styrelsens förslag till beslut i årsmötet:
- att Örtagårdskyrkan fortsätter som huvudman för ”Hela
Människan Västmanland”.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag mot
avslag, och finner att styrelsens förslag har vunnit bifall.
Årsmötets beslut:
Enligt styrelsens förslag.

Ombud till samfunden

Information

Till årsmötet inkomna
frågor

§ 20
Vi har möjlighet att skicka ombud till ett flertal
samfundsträffar.
Det gäller:
- Mälardalsdistriktets årsmöte den 13 april i Stockholm
- EFK:s representantskapsmöte den 25 maj
- GF:s rikskonferens den 9-12 maj i Karlstad
- Årsmöte på Hjälmargården den 17mars
Styrelsens förslag till beslut i årsmötet:
- att val av ombud sker I styrelsen.
Årsmötets beslut:
Enligt styrelsens förslag.
§ 21
- två ungdomar har döpts och önskat medlemskap i
Örtagårdskyrkan. Det är Elias Wäfors och Joel Johansson
- två av församlingens medlemmar har lämnat
församlingen, Linus Rosdal har begärt utträde och David
Roberthson flyttningsbetyg till Citykyrkan Stockholm.
- 5/3 blir det en frukostsamling med givandet som ämne.
- 24/3 och 5/5 är det församlingsmöten
- 17/3 kl. 18.00 har Christianos en sångstund
- 12/5 får vi besök av Korsbandet, en kör från Örebro.
§ 22
Inga frågor har lämnats in.
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Hälsningar och tack

§ 23
Ordförande Britt tackar för julblomma.
Tack för uppvaktningar och julblommor framfördes från
Ulla och Assar Wedegård, Inger och Bengt Bergenbrant,
Lisa Andersson, Georg Axelsson, Aina Ungvall och Anna
Engberg.
Tack för omtanke vid Thage Ahlqvists bortgång framfördes
från Britt-Marie Ahlqvist och barnen.

Övriga frågor

§ 24
Ingen övrig fråga anmäls.

Avslutning

§ 25
Ordförande Britt klubbar av årsmötet och församlingens
nyvalde vice ordförande ber som avslutning.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Wendin
sekreterare

Olle Hjelm

Torbjörn Åhs

Förteckning över bilagor:
Bilaga 1 Församlingens verksamhetsberättelse för år 2012
Bilaga 2 Barn- och ungdomsarbetets verksamhetsberättelse 2012
Bilaga 3 Sommarkollots verksamhetsberättelse 2012
Bilaga 4 Utvärderingen verksamhetsinriktning 2012
Bilaga 5 Byggfonden 2008-2012 och Byggfonden 2012
Bilaga 6 Resultat- och Balansrapport 2012 och budget 2012
Bilaga 7 Bokslutskommentarer
Bilaga 8 Revisionsberättelsen
Bilaga 9 Historisk återblick ”Våga planera för morgondagen”av Erik Gustafsson
Bilaga 10 Verksamhetsinriktning 2013
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