STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013-04-11 kl. 18.30 - 21.55
§§ 26/13 – 40/13
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Lars-Eric Nilsson
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Hans Lundberg

ordförande
v ordförande

Pelle Rosdahl
Ulf Edenholm

adjungerad, församlingsföreståndare,
inbjuden, närvarande vid §26 - §28

kassör

barn- och familjepastor
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare

Inledning

Kjell inleder med en andakt från bl a Joel 2:28, Den heliga
Ande öppnar för en ny dimension.
Bön.

Öppnande

§ 26/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet öppnat och
hälsar särskilt Daniel och Ulf Edenholm välkomna. Ulf är
särskilt inbjuden till punkten ekonomin.
Presentationsrunda:
Britt berättar vem hon är och om sitt arbete.
Ulla berättar om sitt liv och vad hon har gjort.
Fler presentationer nästa styrelsemöte.

Ärendelistan

§ 27/13
Den föreslagna ärendelistan godkännes
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Ekonomin
bilaga 1

§ 28/13
Ulf redovisar det ekonomiska läget och ger ett helhetsgrepp
på ekonomin.
Se bilaga:
1. Församlingskassan.
2. Totala offer.
3. Ekonomisk översikt från kassören.

Omsorgspastorsfrågan
bilaga 2 och 3

§ 29/13
Andreas är villig att gå in i en halvtidstjänst med omedelbar
verkan. Tillträde 5 maj. Han blir pappaledig under sommaren.
(8 veckor)
Ansvarsområden: Smågrupper, omsorg samt lovsång.
Andreas har en särskild gåva när det gäller lovsång.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Beslutsgång:
Extra församlingsmöte den 28 april.
Församlingsmöte med beslut om anställning den 5 maj.
Se bilaga. Kallelse till församlingsmöte.

Tidigare protokoll
samt uppföljning av
tidigare ärenden

§ 30/13
Protokoll: Årsmötesprotokollet, första församlingsmötet
2013-03-24 och förra styrelsemötet 2012-03-14 läggs till
handlingarna.
Brandsyn är inte beställd och gjord. En dörr i källaren och en
dörrstängare behöver sättas upp före brandsynen.
Utvärdering av böneveckan i januari sker nästa vecka.
Vikväggen är beställd och kommer i slutet av april.

Styrelsens uppdrag
och arbetsformer.

§ 31/13
Styrelsens uppdrag och arbetsformer framgår av stadgarna.

Val.

Val av föredragande: ansvarig i styrelsen för missionsrådet
blir PEO.
Ev. adjungering av representant för barn- och ungdomsrådet.
Frågan bordlägges.

Sommarkollo 2013,

§ 32/13
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”Glömda barn”

Huvudansvariga är Christoffer Magnusson och Marcus
Grönberg.
Stugan är bokad v. 25 - 27.
Ca 20 barn per vecka, totalt 60 barn.
Vi försöker nå barn med särskilda behov.

Personal:
Pastorer

§33/13
Ledigheter:
Pelle: v. 28 kompledig. v. 29 – 33 semester.
Lediga helger: 12/5, 23/6,
Marcus: v. 22 kompledig 2-3 dagar. v. 23 kompledig 2-3
dagar. v. 28. 29 semester. v. 31 och v. 32 semester.
Lediga helger: 26/5, 23/6, 30/6, 28/7.
Läger och konferenser:
V. 25 Marcus och Pelle på Torpkonferensen.
V. 26 Marcus på sommarkollo
V. 27 Marcus på Hampetorp och Pelle på Smajllägret.
V. 30 Marcus på familjelivsläger.

praktikanter

Björn på heltid hela året.
Ulf har fått förlängt minst ett halvår.
Eva Berg kommer i mitten av maj som Fas 3 för att jobba i
vårt café.

Ombud

§ 34/13
Samfundens konferenser.
EFKs representskapsmöte: Lars-Erik väljs till ombud.
Gemensam framtid: 9-12 maj. Inget förslag.

Insamlingar i eller i
samband med
gudstjänst

§ 35/13
Bordlägges.

Ärenden till
församlingsmötena
den 28 april och 5 maj

§ 36/13
28 april: ”Enfrågeförsamlingsmöte”. Intervju och
presentation av Andreas. Ekonomiska förutsättningar inför
anställning. Samtal
5 maj: Ärenden: Ekonomin; beslut om anställning av Andreas
som pastor med ansvarsområde omsorg, smågrupper och
lovsång;
sommarkollot/glömda barn; rapporter och övriga frågor.
Ytterligare ärenden anmäls till ordföranden.
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Information,
rapporter,
inkommande post

§ 37/13
a) Från GF och EFK, skickas runt.
b) Beviljat trivselbidrag, 2000 kr. till ansiktsfärg.
c) Hela människan Västmanlands årsmöte den 20 april.
Erik åker som vår representant.

bilaga 4

d) Övriga grupper som har träffats. Öppen kyrka.
Kommer att bli tre träffar på tisdagar 12.30 – 13.30.
16 april kommer Stefan Byström från AME och
informerar om alkohol och droger.
23 april kommer Manuel Huerta, socionom på
Stödcentrum och informerar om olika behandlingar
och vägar socialtjänstens olika insatser. Ev kommer
han att ha med sig eb habdläggare som hanhar
utredningar.
14 maj kommer Therese Andersson och Maria
Axelsson om försörjningsstöd.
e) Arbetsdag i trädgården lördagen 18/5
f) Öppen kyrka. Det finns många frivilliga krafter. Det
ger många olika kontakter i samhället.
g) Marcus har påbörjat arbete med arbetsbeskrivningar
för olika grupper i församlingen.

Kommande träffar

§ 38/13
28/4 Församlingsmöte
5/5 Församlingsmöte
12/5 planerad pastorsinstallation
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
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Övriga frågor

§ 39/13
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 40/13
Britt avslutar styrelsemötet
Pelle tar oss med i bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Kjell Wendin
justerare

Bilagor:
Bilaga 1 Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Kallelsebrev till församlingsmöte
Bilaga 3 Personligt brev från Andreas Rosdal
Bilaga 4 Minnesanteckningar från Öppen Kyrka samling 2013-04-09
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