FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid extra församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-04-28
§§ 12-18
Cirka 50 personer närvarande
Öppnande

§ 12
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 13
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 14
Till att justera dagens protokoll väljs Daniel Edenholm

Dagordningen

§ 15
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Fastighetsinformation

§ 16
Marcus Grönberg informerar på förekommen
anledning om vilka regler som måste följas i samband
med låsning av ÖK. Den som låser är ansvarig för att
alla dörrar och fönster är stängda. Sidoingången vid
rampen har varit olåst vid upprepade tillfällen. Olle
Hjelm informerar att den vikvägg som nu är på plats
kan låsas upp med ett handtag som hänger på väggen så
att den kan vikas undan.

Inför anställning av
Andreas Rosdal

§ 17
Pelle Rosdahl ger en bakgrund om församlingens
viljeinriktning som grundar sig på dokumenten Vision
2010 och 2015. Vi vill prioritera fem mötesplatser:
gudstjänsten, söndagsskolan, tonår, café samt
vardagsgemenskap i smågrupper för var och en som
vill. Den erfarenhet vi haft under 2012 är att 25 nya
vänner välkomnats som medlemmar. Utmaningen
ligger i att de även blir en del av församlingen. Runt
60-70 personer kan hänga ihop i en familjegemenskap.
Är församlingen större blir det för svårt.
Ett system behövs. En vardagsomsorg där man ska
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kunna få vänner på en gång. En naturlig mötesplats
även för vardagsevangelisation. Frivilligarbete är
grunden. Men vi behöver gå upp ett steg och anställa en
eldsjäl. En pastor som kan vara med och uppmuntra till
frivilligarbete och utrusta ledare för tjänst. Styrelsen ser
att församlingen fått en gåva som står till vårt
förfogande. Styrelsen är enig om att Andreas Rosdal
har de gåvor och den erfarenhet som behövs för att
fylla detta behov. Hans musik-och lovsångsgåvor
bejakar vi också. Vi vill beröra hela Arboga med
evangeliet. Gud har öppnat en dörr för oss. Vi får vara
modiga. Denna nya satsning innebär ett stort
gemensamt ansvar.
Marcus Grönberg intervjuar Andreas om hans
kallelse, tidigare erfarenheter, tankar inför tjänsten mm.
Tillfälle ges att ställa frågor till Andreas. Britt samt
Kjell Wendin redogör för de referenser som har tagits.
Dessa är positiva. Britt redogör för övrigt i förslaget
till anställning: halvtidstjänst tills vidare, tillträdesdag 5
maj, ansvarsområden omsorg, smågrupper och lovsång.
Ulf Edenholm, församlingens insamlingssamordnare,
berättar att han gärna skickar månadsrapporter. Man
kan anmäla intresse via en e-postlista. Flera
medlemmar deltar i ett samtal om församlingens
ekonomi. Det finns behov av översiktlig ekonomisk
planering. Ulf menar att man förutom
verksamhetsbudget även kan göra investeringsbudget
och budget avseende amorteringar. Det har varit en
stark uppgång i offrandet om man ser till en
tolvmånadersperiod. Vid anställning av Andreas, på
50 % tjänst, behöver offrandet öka med 2 300
kr/månad..
Avslutning

Britt annonserar att beslut i frågan kommer att fattas i
ordinarie församlingsmöte i ÖK d. 5/5. Om beslutet
blir att kalla Andreas blir det installationsgudstjänst 12
maj.
§ 18
Britt Lundberg avslutar förhandlingarna och Pelle ber
en bön.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare
Justeras
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Britt Lundberg ordförande

Daniel Edenholm
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