STYRELSEN

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013 -03- 14 kl. 18.30 - 21.40
§§ 10/13 – 25/13
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Lars-Eric Nilsson
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Hans Lundberg
Pelle Rosdahl

ordförande
vice ordförande, frånvarande på grund av att han sitter
på trasigt tåg i Falköping
kassör
Deltog ej under §16/13
barn- och familjepastor, ej närvarande, på grund av kurs
familjelivsutbildning.
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare
adjungerad, församlingsföreståndare, ej närvarande, på
grund av kurs familjelivsutbildning.

Inledning

Per-Olof inleder styrelsemötet genom att tala om påskens
budskap om uppståndelsen och lärjungarnas reaktion. Bön för
kvällens styrelsemöte.

Öppnande

§ 10/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet öppnat och
hälsar särskilt Ulla Wäfors välkommen.

Ärendelistan

§ 11/13
Den föreslagna ärendelistan godkännes med ändringen att
punkten om styrelsen arbetsformer behandlas när Daniel
Edenholm kommer.

Tidigare protokoll
samt uppföljning av
tidigare ärenden

§ 12/13
Protokoll 20130131 och 20130217 läggs till handlingarna.
Brandsyn är inte beställd och gjord.
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Styrelsens uppdrag
och arbetsformer.
Val.

§13/13
Styrelsens uppdrag och arbetsformer: Bordlägges.
Val av ansvarig för Verksamhetsberättelse 2013:
Lars-Erik åtar sig uppdraget.
Personalutskott: ordf., v ordf., v församlingsföreståndare.
Personalutskottet adjungerar lämpliga personer beroende på
ärende.
Val av föredragande/ansvarig i styrelsen för olika grupper:
diakoni Kjell, missionsrådet bordlägges, fastighetsgrupp
Marcus, musikrådet Marcus. Ev adjungering av representant
för barn- och ungdomsrådet bordlägges.
Programplanering sker i planeringsrådet. Kopplingen mellan
styrelsen och planeringsrådet finns eftersom Pelle, Britt och
Hans ingår i planeringsrådet.

Ekonomin
bilaga 1

§ 14/13
Intäkterna till församlingskassan överstiger kraftigt budget
under januari och februari, se bilaga
Kortläsare: Meddelas att Peter Wäfors arbetar med frågan.

bilaga 2

Vi har fått ett förslag till avtal mellan EFK och oss avseende
SMS-tjänst för gåvogivare fram till 30 juni 2013. Se bilaga.
Beslutades att:
godkänna avtalet med EFK.
Vikvägg
Beslutades att:
Föreslå församlingsmötet att inköpa och montera vikväggen.
Frågan ligger hos byggruppen för att ta fram pris. Olle
ansvarar.

Uthyrningstaxor
bilaga 3

§ 15/13
Förslag till taxor vid uthyrning presenteras.
Beslutades att:
Följa förslaget, till detta kommer avgift för vaktmästare som
sköter ljud och bild och för kökspersonal, se bilaga
Ordförande får mandat att bestämma om uthyrning och
eventuella rabatter.
Liksom tidigare kan församlingsmedlemmar låna lokalerna
utan kostnad.
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Omsorgspastorsfrågan

§ 16/13
Beslutades att:
Föreslå församlingsmötet att förbereda ett förslag om att
anställa Andreas Rosdal som besöks- och smågruppspastor
(omsorgspastor) på deltid.
PEO var ej närvarande under samtal och beslut.

Sommarkollo 2013,
”Glömda barn”

§17/13
Ett förslag finns om ändrad inriktning på Sommarkollo 2013.
Inom ramen för ”Hela Människan” och inriktningen ”Glömda
barn” föreslås en återgång till den ursprungliga
sommarkollotanken att i första hand erbjuda sommarkollo till
barn som har särskilt stort behov av en kollovecka.
Förslaget är också färre veckor, 1 – 2 veckor under sommaren
2013. En uppföljning med en terminsverksamhet på
eftermiddagstid finns också som förslag och är på
planeringsstadiet.
I samtalet framkommer önskemål om att ungdomar även i
fortsättning ska kunna anställas på sommarkollot. Önskemål
framförs också om att sommarkollot ska ordnas under tre
veckor.
Beslutades att:
- Styrelsen ställer sig bakom den ändrade inriktningen
enligt ovan, att i första hand erbjuda sommarkollo till
barn som har särskilt stort behov.
- föreslå församlingsmötet besluta enligt ovan.
- ge Marcus uppdraget att arbeta vidare enligt
ovanstående tankar.

Personal/praktikanter

§ 18/13
Ulf Lundberg, ev förlängning kan ske.
Ev kan vi få en fas3are i maj.
Marcus har, utöver tidigare meddelade datum, även ledig
helg, v 21.
Semesterplaneringen för Pelle och Marcus är inte klart ännu.

Ombud

§ 19/13
Frågan bordlägges. Några är intresserade.

Förfrågan om
gemensamma TVgudstjänster år 2015
bilaga 4

§ 20/13
Från GF-församlingarna i KAK har förfrågan kommit om att
deltaga i gemensamma TV-gudstjänster år 2015. Vi tackar
nej. Vi har inte, idag, möjlighet att deltaga.
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Ärenden till
församlingsmötet den
24 mars

§ 21/13
Ekonomin, omsorgspastor, sommarkollot/glömda barn,
vikvägg, rapporter från verksamheten, rapporter från, övriga
frågor). Ytterligare ärenden anmäls till ordföranden.

Information,
rapporter,
inkommande post

§ 22/13
a) Från GF och EFK, hänvisning till

bilaga 5

http://gemensamframtid.se/wpcontent/uploads/2012/06/Nyhetsbrev-jan-2013.pdf samt

b)
c)
d)
e)

www.efk.se/materialbanken
Utvärdering av böneveckan bordlägges.
Diakonigruppen enligt bilaga.
Anslagstavlan till kyrkan är beställd.
Inkommande post skickas runt

Kommande träffar

§ 23/13
24/3 Församlingsmöte
11/4: styrelsemöte. Fika: Kjell
28/4 ev. extra församlingsmöte
5/5 församlingsmöte
16/5 Styrelsemöte: Fika: Daniel
13/6: Styrelsemöte på Ringvägen 17. Fikaansvarig: Hans
15/8 Styrelsemöte. Fika: Ulla
6 sept: styrelsedag, Kåfalla
6 – 7 sept: Församlingsläger, Kåfalla

Övriga frågor

§ 24/13
Ulla föreslår en Bibelstafett på tisdagsbönen. Någon läser ett
bibelord som inledning. Förslaget bifalles med tacksamhet.

Avslutning

§ 25/13
Britt avslutar styrelsemötet.
Kjell avslutar med bön för församlingen och församlingens
uppdrag.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Bilaga 1 Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Avtal om SMS-tjänster
Bilaga 3 Uthyrningstaxor
Bilaga 4 Förfrågan om gemensamma TV-gudtjänster
Bilaga 5 Minnesanteckningar från diakonigruppen 2013-02-13
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Kjell Wendin
justerare

