STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013-05-16 kl. 18.30 - 21.50
§§ 41/13 – /13
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Lars-Eric Nilsson
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Pelle Rosdahl
Andreas Rosdal

ordförande
v ordförande
kassör

barn- och familjepastor §45Adjungerad, församlingsföreståndare
Pastor, inbjuden närvarande hela mötet

Inledning

Daniel inleder med att läsa från bergspredikan och delar
några tankar utifrån Jesu ord ”gör er inte bekymmer”.
Bön.

Öppnande

§ 41/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet öppnat.
Presentationsrunda:
Olle Hjelm ger en presentation av vem han är och vad han
gör.

Ärendelistan

§ 42/13
Till den föreslagna ärendelistan görs tre tillägg, val av
sekreterare, medlemsfrågor och övriga frågor.

Val av sekreterare

§ 43/13
Till mötets sekreterare väljs Kjell.

Tidigare protokoll

§ 44/13
Till handlingarna läggs protokollen från styrelsemöte
2013-04-11 och församlingsmöte 2013-04-28.
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Adjungering av
representant från
barn- och
ungdomsrådet.

§ 45/13
Det är inte aktuellt att någon av ungdomarna representerar
ungdomsrådet i styrelsemötena. Marcus Grönberg fungerar
som kontaktperson mellan styrelsen och ungdomsrådet.

Nya pastorn Andreas

§ 46/13
I församlingsmötet 5 maj beslutades att anställa Andreas som
pastor med de särskilda ansvarsområdena omsorg,
smågrupper och lovsång.
Britt säger några ord av välkomnande till Andreas och lämnar
ordet till honom. Andreas berättar om att han gjort flera besök
hos äldre medlemmar..
Till hösten räknar han med att starta en grupp med potentiella
smågruppsledare för att senare komma igång med flera
smågrupper i församlingen.
Han berättar också om att församlingen har fyra fungerande
lovsångsteam.
Han avser att ha ett arbetsrum högst upp i kyrkan.

Sommarkollo 2013,
”Glömda barn”
bilaga 1

§ 47/13
Britt ger en rapport om läget angående sommarkollot.
Ledarfrågan utgör ett stort bekymmer beroende på ett
generationsbyte i ledarstaben. Dessutom kolliderar
sommarkollot med en lägervecka som Marcus är med på.
Styrelsen för ett samtal om situationen.
Styrelsens beslut:
- att sommarkollot gör ett uppehåll under 2013.
- att planeringen för sommarkollo 2014 startar under hösten
2013.
- att Britt informerar i söndagen gudstjänst om styrelsens
beslut.
- att Marcus informerar om beslutet till övriga, såsom ledare
och sponsorer.

Rökpolicy

§ 48/13
Från fastighetsgruppen har en fråga kommit angående policy
för rökning. Mycket fimpar finns slängda inom
Örtagårdskyrkans område, inte bara kring entréerna utan även
på och nära lekplatsen.
Styrelsen för ett samtal där det framförs att vi har att ta
hänsyn till allergiker, våra Öppen Kyrka-gäster, hyresgästerna
och barnen. Två förslag förs fram dels att rökning inte ska ske
inom kyrkans tomtmark och att det kan ske inom ett
avgränsat område.
Styrelsens beslut:
Frågan bordläggs.
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Information och
rapporter,
inkommande post
a) Ekonomi
bilaga 2

§49/13

b) Refill

b) Marcus rapporterar att Refillsamlingarna bär frukt. Ett
viktigt inslag i samlingarna är en intervju som syftar till att
ungdomarna ska dela sina upplevelser i det kristna livet.
Samlingarna har också lättsamma programinslag.

c) Fastighetsgruppen
bilaga 3

c) Hänvisas till bilaga från fastighetsgruppens träff
2013-04-25.

d) Planeringsgruppen

d) Pelle meddelar att vi har egna sommargudstjänster.
Öppen Kyrka fortsätter under sommaren. Även grillkvällar
planeras.

e) Kåfalla,
församlingshelg

e) Pelle berättar om planeringen av församlingshelgen på
Kåfalla den 6-8 september. Planeras att styrelsen åker
redan på torsdagen.

f) Equmeniakyrkan

f) Britt meddelar att Gemensam framtids kyrkokonferens har
beslutat att anta det nya namnet Equmeniakyrkan.

g) Böneveckan
bilaga 4

g) Pelle rapporterar från en träff där vinterns bönevecka
utvärderades. Veckan hade skapat ett stort engagemang.
Med några små justeringar i konceptet så planeras för en
bönevecka i höst, vecka 35.

h) Lettlandsresa

h) Per-Olof berättar från östgruppens resa till Lettland. En
resa som gjorde starkt intryck på gruppen som bestod av
både församlingsmedlemmar och andra. Man hade mött en
helt annan värld bara 50 mil bort.

i) Eventuellt
understöd

i) I brev har Ingemar Nilsson berättat att han får möjlighet att
arbeta med undervisning i Kina. Det kan i framtiden bli
aktuellt med behov av underhåll.
Styrelsen är i samtal positiv till att föra fortsatt samtal för
eventuellt framtida stöd.
Inför nästa styrelsemöte tar Pelle kontakt med Ingemar.

Medlemsfrågor

§ 50
Vid gudstjänsten den 9 juni planeras välkomnande av de nya
medlemmarna Anny Patras, Javed Younas och Jamila Hamid
samt Merib Younas.
Det planeras eventuellt dopgudstjänst den 16 juni.

a) Under april samlades det in 74 911 kr. till
församlingskassan.
För mars - april blev resultatet 120 421 kr, drygt 60 000
kr/mån (budget 53 000 kr).
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Personal
a) Pastorer

§ 51
a) Marcus har behov av någon typ av dator som ett
arbetsredskap.
Styrelsens beslut:
Efter samråd med teknikgruppen görs inköp av lämpligt
arbetsredskap till Marcus.

b) Personalgruppsträff

b) Personalgruppen samt Kjell, Pelle, Marcus och Andreas
träffas fredagen den 31 juni kl 0900 – 1100. Ärenden är
bl.a. året som gått för Marcus samt Andreas
arbetsbeskrivning.

c)
Löneförhandlingarna

c)) Löneförhandlingarna på central nivå är ännu inte klara.

d) Praktikanter

d) Ewa Bergström börjar på tisdag, och kommer främst att
hjälpa till med Öppen Kyrka.
Björn och Ulf arbetar vidare med främst Öppen Kyrka och
viss städning.
En person kommer att göra samhällstjänst med Pelle som
handledare.
Ytterligare en praktikant är på gång för
arbetsträning/praktik.

Kommande träffar

§ 52/13
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 13 juni hemma hos Hans
och Britt, Ringvägen 17

Övriga frågor

§ 53/13
Inga övriga frågor anmälda.

Avslutning

§ 54/13
Britt avslutar styrelsemötet som följs av personlig förbön.

Vid protokollet:

Justeras:

Kjell Wendin

Britt Lundberg
ordförande

Bilagor:
Bilaga 1 Anteckningar från träff om sommarkollo 2013
Bilaga 2 Ekonomirapporterna
Bilaga 3 Protokoll från fastighetsgruppens möte 2013-04-25
Bilaga 4 Minnesannteckningar från utvärdering böneveckan
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