Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte hemma hos Hans och Britt Lundberg
2013-6-13 kl. 18.30
§§ 55/13 – 65/13
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, ej närvarande

Pelle Rosdahl
Andreas Rosdal

adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor

kassör

barn- och familjepastor,
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare

Inledning

Hans inleder med att läsa Ef. 2:1-10. Bön.

Öppnande

§ 55/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat och hälsar alla välkomna.
Presentationsrunda: Ingen idag.

Ärendelistan

§ 56/13
Den föreslagna ärendelistan godkännes.

Tidigare protokoll

§ 57/13
Protokollen från församlingsmöte 5 maj 2013 samt
styrelseprotokollet från den 16 maj 2013 läggs till
handlingarna.

Bordlagd fråga: Rökpolicy

§ 58/13
Samtalades om olika förslag till plats att röka på.
Ska kyrkans område vara en rökfri zon?
Beslutades att:
 Vi går till beslut i frågan i dag.
 Beslutas att sätta upp en askkopp på gula husets
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Personal/praktikanter
a) Från personalgruppen 31 maj

fasad mot Nygatan. Olle Hjelm reserverar sig
mot beslutet.
Kyrkans område ska vara rökfritt.
På styrelsemötet i augusti utvärderar vi beslutet.
Marcus sätter upp askkoppen.

§ 59/13
Samtalades kring Marcus första 9 månader som barnoch familjepastor. Planeringsgruppen uttryckte sin
uppskattning av det arbete som Marcus gjort..
Beslutades att fortsätta samtalet med fokus på
målsättning för pastorernas arbete under första delen av
hösten vid träff den 15 juni. Övriga i styrelsen inbjuds.
Praktiska frågor:
Andreas kommer att ha sin arbetsplats i nuvarande
expedition högst upp i Örtagårdskyrkan. Den allmänna
expeditionen flyttas till köket i lilla lägenheten.
Telefon och dator behöver inköpas till Andreas.
Beslutades att:
Inköpa en dator och ett telefonabonnemang.

b) Praktikanter

Pelle informerar om läget med våra fem praktikanter.
Samtalades om läget med arbetsledare under sommaren
och Pelles semester. Det behövs en vikarierande
handledare under Pelles semester. Pelle får i uppdrag
att kolla upp detta.

Kontaktperson(er) under
sommaren

§ 60/13
De församlingsmedlemmar som behöver kontakt i
pastorala ärenden kan ringa till Hans och Britt som
förmedlar vidare.

Information, rapporter,
inkommande post
a) Ekonomin
bilaga 1

§ 61/13
Från Ulf Edenholms rapport

Församlingskassan:
Insamlingen till församlingskassan denna månad blev
68.020,- vilket är i nivå med februari och ca 2.000,högre än medelvärdet som ökade till 66.383,-. Tittar vi
på utvecklingen sedan 2011 så fortsätter kurvan att peka
uppåt och vi har samlat in nästan 690.000,- på 12
månader och ökade månadsoffrandet med ca 21.000,Alla offer och gåvor:
Denna månad blev det totala insamlingen 78.000,- och
medeloffrandet per månad sjönk något men vi ligger
totalt 70.000,- över vår målsättning, men det är ca
5.000,- per månad under det totala behovet
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Resultat:
Vårt justerade resultat (inkomster - utgifter) blev ca
84.000,- i överskott mycket tack vare vårt goda
offrande.
Sammanfattning:
Totalt ser det bra ut, bra offrande och kontroll på våra
utgifter, Nu har vi anställt Andreas så vi måste fortsätta
på den inslagna linjen och inte tappa fokus under
sommaren.

b) Från EFK:s
representantskap i
Göteborg

Lars-Eric rapporterar från representantskapet.
Lars-Eric kommer att redovisa sina intryck på nästa
församlingsmöte.

c) Öppen kyrka
bilaga 2

Resan till Stockholm den 5 juni, med 11 deltagare från
Arboga. Pelle redovisar om det de fick se och vara med
om under dagen.
Pelles utbildningsdagar 12 – 13 juni i Stockholm på
Hela Människans chefsutbildning. Pelle redovisar.

d) Övriga grupper

Böneveckanplaneringsgruppen 21 maj handlade om
avstämning inför höstens bönevecka 35.

e) Fastighetsgruppen

Fastighetsgruppen arbetar med att lägga nytt golv i
tamburen i Gula huset.

f) Kortläsare

Nödvändiga inköp är gjorda.

g) Förfrågan om
understöd

Ingemar Nilsson för samtal med Equmeniakyrkan för
att ev. bli volontär för det planerade arbetet som lärare
på pastorsseminarium i Kina under läsåret 2013/14.
Kring midsommar kan vi få närmare besked. Britt har
varit i kontakt med Bertil Svensson på Equmeniakyrkan
och berättat att vi har församlingsmöte den 18 augusti
då vi kan fatta beslut om del i underhåll under hösten
2013.
Vi bjuder in missionsrådet till samråd nästa
styrelsemöte.

h) Från Equmeniakyrkan

Medlemsfrågor

Mer information kommer längre fram när det gäller det
nya distriktet.
§ 62/13
Fyra nya medlemmar, Javid Younas och Jamila Hamid
samt Merib Younas och Anney Patras.
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Kommande träffar
a) Utvärdering. Beslut
om höstens
styrelsemöten

§ 63/13
Utvärdering av veckodag och tid för styrelsemötena
visar att vi kan fortsätta med andra torsdagen i månaden
kl 18.30.

b) Träff mål för hösten

På lördag den 15 juni kl 0900 – 1100 blir det en träff
för samtal och beslut om målsättning mm för första
delen av hösten.

c) Nästa styrelsemöte

Torsdagen den 15 augusti kl 1830. Fikaansvarig Ulla.

d) Nästa
församlingsmöte

Söndagen den 18 augusti

Övriga frågor

§ 64/3
Presentationsrundan av styrelsen sker på Kåfalla
18 – 19 oktober ”Mod att leda” i Stockholm. Det
handlar om ledarutveckling och håller en mycket hög
klass.

Avslutning

§ 65/13
Britt avslutar styrelsemötet
Därefter blev det en bönestund.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Kjell Wendin
justerare

Bilaga 1 Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Minnesanteckningar från Öppen Kyrka samling 2013-05-28
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