FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-05-05
§§ 19-29
Cirka 80 personer närvarande

Öppnande

§ 19
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 20
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 21
Till att justera dagens protokoll väljs Karl-Erik
Roberthson.

Dagordningen

§ 22
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomirapport

§ 23
Ulf Edenholm visar olika kurvor och diagram över
församlingens ekonomi. Perioden jan.-apr. har varit
inspirerande. Målet var att samla in 72 000kr/mån till
församlingskassan. I april kom det in 74 911 kr. Jan,
februari var också bra men i mars gick offrandet ner. I
medeltal har 66 000 kr samlats in. Om alla offer och
gåvor räknas med har nästan 101 000 kr samlats in
under april. Sett från hela 2011 så har medeloffrandet
till församlingen ökat med ca 19 000 kr/mån. För att
klara av en anställning av Andreas behöver vi
ytterligare öka vårt offrande med 3000 kr/mån. Britt
frågar hur det känns inför en nyanställning. Ulf svarar
att det känns tryggt men att vi behöver spänna bågen
ytterligare.

Kallande av pastor
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Andreas Rosdal

§ 24
Britt nämner att vi förra söndagen fick tillfälle att
intervjua Andreas Rosdal för att lära känna honom och
få en bakgrund till hans vilja att gå in i denna nya
tjänst. De referenser som tagits var alla positiva. Britt
lämnar ordet fritt för synpunkter i frågan. Britt yrkar
bifall på styrelsens förslag att kalla Andreas Rosdal till
pastor och församlingsmötet ger ett starkt positivt svar.
Församlingsmötets beslut: Örtagårdskyrkan kallar
Andreas Rosdal till pastor med 50% tjänst tills
vidare med tillträde den 5 maj 2013. Särskilda
ansvarsområden är omsorg, smågrupper och
lovsång.
Beslutet är enhälligt.

Information och
rapporter:
a)Fastighetsgruppen

§ 25

b) Ny praktikant

a) Marcus Grönberg informerar att
Fastighetsgruppen haft ett sammanträde. Ramon di
Zasso är nu sammankallande. Vikväggen är uppe. Det
finns några småsaker kvar att lösa. Intresserade kan få
protokoll av Marcus.

c) Öppen kyrka

b) Den 20/5 börjar Eva Bergström praktik i ÖK.
Eftersom det är en fas-3plats kommer församlingen att
få lite ersättning.

d) Smajl, Hampe,
Familjelivsläger

e) Sommarens möten och
samlingar

forts. § 25
f) Församlingshelg 6/98/9

c)Vårt sociala kafé kommer att kunna hålla öppet tisd,
torsd, fred över sommaren. Ulf Lundberg har fått
förlängd praktik och Björn Jakobsson är anställd
genom AME. Den 5/6 blir det studiebesök till S:ta
Klara kyrka i Stockholm. Ulf tar emot anmälningar.
d) Smajlläger på Hjälmargården i början av juli för
barn 8-12 år. Pelle åker som ledare. Till Hampe åker en
grupp ungdomar med Marcus som ledare v. 27. Ett
familjelivsläger hålls på Hjälmargården v. 30. Bra
aktiviteter och mycket tid att vara tillsammans som
familjer. Marcus är kontaktperson.
e) Kyrkornas dag firas i Olof Ahlöfs park d. 2/6. ÖK
bjuder på kyrkkaffe. På midsommardagen kan
samåkning till Torpkonferensen ordnas. Inga
gemensamma möten med Pingstförsamlingen planerade
i sommar.

2

g) Pastorernas semestrar

Medlemsärenden

Sommarkollo 2013

Övriga frågor

f) Kåfalla herrgård har bokats för Församlingshelg d.
6/9-8/9. Ett 40-tal bäddplatser finns. Dessutom
husvagnsplatser. Pris: 500 kr för vuxna. På programmet
står både välkomstsamkväm för Andreas Rosdal med
familj, grillkväll, gudstjänst och uppstart för höstens
verksamhet.
g) Marcus har semester v. 28-29, 31-32. Pelle har
semester v. 29-33. Andreas är pappaledig efter
midsommar och tills skolans hösttermin börjar.
§ 26
Vi välkomnar Anney Patras som ny medlem i
församlingen! Anders Payerl flyttar sitt medlemskap till
Haga Baptistförsamling, Sundsvall.

§ 27
Britt förmedlar att det finns en oro inför sommarkollot
denna sommar. Svårighet att finna lämpliga ledare som
kan ta ett helhetsansvar och skapa ett team. Därför
inbjuds intresserade till en planeringsträff i ÖK d. 8/5
kl. 18.30. Ett animerat samtal om sommarkollot inleds.
Karin och Karl-Erik Roberthson ställer ett antal raka
frågor som bl.a. handlar om att vi är sent ute, varför vi
ska koncentrera oss enbart på barn med särskilda
behov, hur kvalitén ska säkerställas och om kontakter
tagits med PK och Sv. Kyrkan. Marcus svarar att han
haft samtal med Sara Stengård från Pingstförsamlingen,
de har dock inga resurser att bidra med i år. AnnaLena Rosdahl frågar om alla tänkbara ledare
tillfrågats. Marcus svarar att vi först frågat de
ungdomar som redan är engagerade runt arbete med
barn i någon form, några namn presenteras dock ej.
Under samtalets gång kommer det fram att Sandra
Pärlsjö kanske varit intresserad att ta huvudansvaret
även för årets sommarkollo. Britt åtar sig att ringa
Sandra och fråga hur det ligger till. Daniel Edenholm,
Olle Hjelm, Pelle Rosdahl och Kjell Wendin hjälper till
att reda ut begreppen. En förändrad inriktning på årets
sommarkollo beslutades vid styrelsemötet d. 14/3 och
förs. mötet d. 24/3. Inriktningen är att prioritera barn
med särskilda behov men inte stänga ute andra barn. På
samlingen d. 8/5 kommer vi att samtala om vilka
förutsättningar som finns för att bedriva sommarkollo i
år, hur kvalitén kan säkerställas och hur ett ledarteam
kan formas.
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Avslutning

§ 28
Anna-Lena Rosdahl informerar om att familjer med
särskilda behov även har möjlighet att bo på Kåfalla
herrgård i sommar.
Karin Roberthson frågar hur inkommande post till
styrelsen hanteras. Hur vet vi att frågor tas upp? KarlErik Roberthson har flera gånger skrivit brev som inte
har lästs upp i församlingsmöten trots att de varit
adresserade till församlingsmötetet. Britt svarar att alla
inkomna brev från församlingsmedlemmar blir föremål
för beredning. Kontakt har vid varje tillfälle tagits med
brevskrivaren. Sedan kan det ibland vara så att ämnet
och frågans omfattning mera lämpar sig för vidare
samtal och eftertanke. Utrymmet i våra
församlingsmöten är begränsat. Därför bjuder vi även
in till särskilda samtalskvällar med något specifikt och
viktigt ämne.
§ 29
Nästa församlingsmöte blir den 18/8. Ordföranden
förklarar församlingsmötet avslutat och Marcus ber en
bön.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare
Justeras

Britt Lundberg ordförande

Karl-Erik Roberthson
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