FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-03-24
§§ 1-11
Cirka 40 personer närvarande
Öppnande

§1
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§2
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§3
Till att justera dagens protokoll väljs Per-Olof Rosdal

Dagordningen

§4
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomin

§5
Ulf Edenholm visar hur offrandet i församlingen varit
under årets två första månader. Det har glädjande nog
varit mycket bra! I snitt har nästan 72 000 kr i månaden
inkommit till församlingskassan. I jan insamlades totalt
89 000 kr och i febr. nästan 96 000 kr (missions- och
byggnadskassorna medräknade). Vi bör ligga på 72 000
kr i månaden för att klara ytterligare en anställd på 50
%.

Omsorgspastor
§6
I inriktningen inför 2013 lyftes behovet att stärka
omsorgen och smågruppsarbetet i församlingen fram.
På årsmötet informerades att samtal pågår i frågan.
Ärendet har även varit uppe till behandling i styrelen.
Redan tidigt stod det klart att vi hade en person ibland
oss som var lämplig och villig att gå in i denna uppgift:
Andreas Rosdal. Som en följd av det goda offrandet i
jan-febr. är vi nu villiga att gå vidare i frågan och
inleda en anställningsprocess med Andreas.
Församlingsmötets beslut: Att styrelsen får uppdraget
att förbereda ett förslag att anställa Andreas Rosdal
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forts. § 6

som
besöks- och smågruppspastor (omsorgspastor) på
deltid.
På ett extra församlingsmöte d. 28/4 finns det möjlighet
att ställa frågor och lära känna Andreas Rosdal. På
församlingsmötet d. 5/5 fattar församlingen sitt
definitiva beslut i frågan.

Anpassningen av
Örtagårdskyrkan
§7
Marcus Grönberg informerar att vi har några bitar
kvar att slutföra, bl.a. inköp och uppsättning av en
vikvägg mellan gudstjänst- och kafédelen. Elin
Grönberg ger en bakgrund till vad vi ville uppnå med
anpassningen av ÖK. Ledorden har varit: öppen kyrka,
örtagård, trädgård, flexibel möblering. I framtiden kan
det bli andra möbler i kafédelen. Vid lilla utgången från
Kafét kan bänkar med sittplatser köpas in.
Anslagstavlor kommer att sättas upp. I källaren vid
baksidan kan det bli expedition och sammanträdesrum.
Eftersom flera behov inom anpassningen av
Örtagårdskyrkan kvarstår önskar styrelsen stimulera
och uppmuntra det fortsatta arbetet. Vi föreslår att
fastighetsgruppen fortsätter anpassningsprocessen.
Församlingsmötets beslut: Att anpassningen av
Örtagårdskyrkan fortsätter under fastighetsgruppens
ledning. Beslutas även att en vikvägg till en kostnad av
ca 30 000 kr snarast inköpes och monteras upp.
Sommarkollo 2013
§8
Marcus berättar att samtal har förts om att ändra
inriktning på årets sommarkollo och bereda plats för
barn som verkligen behöver kollot. Nu är det ofta de
mest företagsamma föräldrarna som bokar platserna.
Från början startade sommarkollot för att bereda plats
för barn som behövde komma ifrån och få andrum. Vi
har tidigare haft 5 kolloveckor med 30 barn. Nu vill vi
prova med färre antal veckor och i första hand bjuda in
barn med stora behov. Samarbete kan ske med skolor
och socialförvaltning.
Församlingsmötets beslut: Att 2013 års sommarkollo
genomförs med färre antal veckor och att plats i första
hand erbjuds barn med särskilda behov.
Information och
rapporter:
a) Uthyrningstaxor

§9
a) Eisiv Rosdal koordinerar all uthyrning av lokalerna i
Örtagårdskyrkan. Aktuella uthyrningstaxor:
Kyrksalen heldag 1 200 kr (halvdag 800 kr)
Kafédelen heldag 1 200 kr (halvdag 800 kr)
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b) Kortläsare, gåvo-sms

c) Hjälmargårdens
årsmöte

d) Östresa

Andra lokaler i ÖK heldag 800 kr (halvdag 500 kr)
Öppning och stängning ingår i alla priser.
Vaktmästare 200 kr i tim. Församlingsmedlemmar
lånar lokal utan avgift.
b) Marcus meddelar att det är på gång. Sms-tjänst för
gåvor kan ske genom en registrering via EFK.
Ungdomssamlingarna Refill provar tjänsten. Peter
Wäfors ser på olika lösningar för att enkelt kunna
betala via kortläsare.
c) Per-Olof Rosdal informerar från Hjälmargårdens
årsmöte. Gården ägs av de 73 församlingar som
tillsammans ingår i Kristen Samverkan Mälardalen.
Verksamheten har växt mycket under 2012.
Verksamheten för barn hade 2 250 deltagare under året.
Uthyrning är en annan viktig del av verksamheten.
Gården har hyrts ut till konferenser, församlingar,
organisationer. Man har haft 21 265 gästnätter.
Förutom att vi i ÖK ger ett årligt bidrag till gården kan
vi delta i arbetsdagar 5-6/4.

e) Kommande möten och
samlingar

d) D. 5/5-10/5 reser en grupp medlemmar till Lettland.
I Riga ska de besöka barnhem och träffa Jana. Sedan
fortsätter resan till Daugapilz där babypaket m.m. ska
överlämnas.

Övriga frågor

e) Torsd. Agapemåltid med anmälan, Gudstjänster
Långfredag och Påskdag. Extra förs. möte d. 28/4.
Församlingsmöte med beslut om omsorgspastor d. 5/5.
Rapport från Östresa d. 11/5 kl. 18.00

Avslutning

§10
Inga övriga frågor har anmälts.
§11
Britt Lundberg avslutar förhandlingarna.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare
Justeras

Britt Lundberg ordförande

Per-Olof Rosdal
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