STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013-08-15 kl. 18.30 - 22.05
§§ 66/13 - 81/13
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Lars-Eric Nilsson
Roland Magnusson
Per-Olof Rosdal
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Hans Lundberg
Pelle Rosdahl
Andreas Rosdal

ordförande
v ordförande, ej närvarande
kassör

barn- och familjepastor
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare
adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor

Inledning

Ulla inleder. Joh. 20:29 Matt 19:26 Talar om tro och vårt
ansvar för församlingens andliga utveckling. Att se
möjligheterna. Bön.

Öppnande

§ 66/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet öppnat och
hälsar alla välkomna.
Presentationsrundan fortsätter på Kåfalla.

Ärendelistan

§ 67/13
Den föreslagna ärendelistan godkännes

Tidigare protokoll

§ 68/13
Styrelseprotokollet från den 13 juni 2013 läggs till
handlingarna.
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Utvärdering rökfritt
område

§ 69/13
Utvärdering av rökfritt område, askkoppen på Gula Huset
(§ 58/13).
I juni beslutades (utdrag ur protokollet från 2013-06-13)
 Vi går till beslut i frågan i dag.
 Beslutas att sätta upp en askkopp på gula husets 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.
Nytt beslut: att
sätta upp askkoppen vid lönnen på framsidan.
Olle reserverar sig mot beslutet för sitt eget förslag att det inte
ska finnas någon askkopp därför att kyrkans område ska vara
helt och hållet rökfritt.

Branden

§ 70/13
Olle är kontaktperson mot försäkringsbolaget.
Lotta sammanställer lista över vad som brann upp.
Saneringen: Olle berättar
Ny träff med försäkringsbolagets representant den 20 aug.
Tankar inför nästa styrelsemöte. Vad vill vi ha uthuset till?
Bygga upp som förut? Som förut med standardhöjning?
Enklare?

Övriga
fastighetsfrågor,
Leaderprojektet

§ 71/13
Uppskjutet slutdatum för Leaderprojektet till den sista
september.
Nytt golv mm i Gula husets entrè.
Fastighetsgruppen ska snart sammanträda.
Anslagstavlorna är på gång. (4 st).
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Understöd till Ingemar
Nilsson

§ 72/13
Understöd till Ingmar Nilsson, förslag till församlingsmötet
(§ 61g/13)
Bakgrund årsmötesbeslutet. Elsanders har kommit hem och
behöver inte fortsatt understöd andra halvåret 2013.
•

Årsmötet beslutar (utdrag ur årsmötesprotokollet)
- att insamlade missionsmedel till det
internationella arbetet (”Yttre mission”), utöver
redan beslutade medel till Lettland/Vitryssland,
fördelas lika mellan arbete i Asien (Gemensam
Framtid) och arbete i Sydamerika (Evangeliska
Frikyrkan).

Beslutas att:
föreslå församlingsmötet:
De missionsmedel som kommer att samlas in under andra
halvåret 2013 och som enligt årsmötesbeslut är avsett till
internationellt arbete i Asien, ska gå till understöd för
Ingemar Nilsson för arbete på pastorsseminarium i Wuhan i
Kina (Equmeniakyrkan).
Målsättning för
pastorernas arbete den
första delen av hösten.

§ 73/13
Målsättning för pastorernas arbete den första delen av hösten.
(§ 59/13).
Övergripande målsättning: Liv förvandlas!
Pelles ansvarsområden: Gudstjänsten, socialt ansvar,
evangeligation
Marcus ansvarsområden: Skatten, Refill/Ungdomsalpha,
Familjearbetet
Andreas ansvarsområdet: Omsorg, cellgrupper, lovsång
Vid styrelsemötet i november görs en utvärdering ochvi tittar
då särskilt på områdena gudstjänsten, Skatten och
cellgrupper.

Personal/praktikanter

§ 74/13
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a. Pastorerna:
b. Andreas arbetsplats är på gång.
c. Dator är inköpt.
d. Telefon har Andreas en egen.
e. Medel för Andreas kompetensutveckling ht
5000:Marcus: dator är inköpt.
Pelle: Ny lön ej klar. Nytt anställningsavtal 50
% tjänst fr o m 2 september.
f. Praktikanterna Pelle redogjorde för läget.
Information,
rapporter,
inkommande post
a) Ekonomin
bilaga 1

§ 75/13
Från Ulf Edenholms rapport
Församlingskassan:
Insamlingen till församlingskassan denna månad blev 77.321,vilket är ”all time high” för året. Underbart att det fungerar när vi
jobbar/offrar tillsammans.
Tittar vi på utvecklingen insamlat på 12 månader så fortsätter
kurvan att peka uppåt och vi har samlat in drygt 732.000,- på 12
månader och ökade månadsoffrandet med ca 23.300,- från febr.
2012
Alla offer och gåvor:
Denna månad blev det totala insamlingen 87.000,- och
medeloffrandet per månad ökade något. Vi ligger totalt 81.000,över vår ursprungliga budget.
Resultat:
Vårt justerade resultat (inkomster - utgifter) blev ca 19.000,- i
överskott mycket tack vare vårt goda offrande .Nedgången i juli är
beroende av reparationer på hyresfastigheten på ca 60.000,Sammanfattning:

Totalt ser det tillfredsställande ut, bra offrande och
kontroll på våra utgifter.
För att långsiktigt komma upp i den nivå som behövs med ny
pastor så behöver vi offra som i juli plus drygt 4.000,- till per
månad.

b) Från

Pelle redogör: Smile med 400 barn. Jättekul läger med
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sommarens
läger

engagerat gäng. 16 barn från Arboga.
Marcus redogör: Hampetorp med 11 ungdomar från Arboga.
Bra undervisning i Bibeln. Många bra samtal.
Marcus redogör: Familjelivsläger på Hjälmargården.

c) ”Läget” i
församlingen

Välbesökta gudstjänster under sommaren.

d) Uppstarter och
planeringar

Enligt församlingsbladet.

e) Ny hemsida

Peter ansvarar.

f) Från EFK

Inget nytt.

g) Från
Equmeniakyrkan

Inbjudan till träff för styrelser m fl den 2 oktober,
Vasakyrkan i Örebro

Medlemsfrågor

§ 76/13
Inget nytt just nu.

Sommarkollo 2014

§ 77/13
Tankar. Ett besök på Rotary för att förklara läget.
Planeringsträff. Hur tänker vi om framtiden? Inriktning? Vad
vill vi? Första träff bokas snarast.

Ärenden till
församlingsmötet 18
augusti

§ 78/13
Ärenden till församlingsmötet den 18 augusti (ekonomin,
underhåll till Ingemar, rapporter: branden, målsättningar
hösten, rökpolicy, sommarens läger, ny hemsida, Kåfalla,
böneveckan, representantskapsmöte .. )

Kommande träffar

§ 79/13
a. Församlingsmöte 18 augusti
b. Församlingshelg Kåfalla 6 – 8 sept,
styrelsedag 6 sept

forts. § 79/13
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c. Nästa styrelsemöte är torsdagen den 12
september fika: Pelle
d. Fika-ansvariga styrelsemötena ht.
10/10 Olle,14/11 Andreas, 12/12 Roland. 14/12
Jansson hos Lundberg. 9/1-14 Lars-Erik.
e. Församlingsmöten. 20/10 och 24/11
f. Kåfalla. Bertil Strutz kommer några timmar.
Övriga frågor

§ 80/13
Uthyrning/utlåning av kyrkan. Vaktmästare och ljudtekniker
och någon som gått våran kökskurs måste finnas.

Avslutning

§ 81/13
Britt avslutar styrelsemötet.
Marcus och Pelle ber med oss.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Bilagor:
Ekonomirapporterna
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Kjell Wendin
justerare

