STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013 09 12 kl. 18.30 - 22.20
§§ 82/13 – 96/13
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
kassör, ej närvarande

barn- och familjepastor, §§ 84 t o m 90
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad, pastor

Inledning

Pelle inleder och läser från ”Prata Gud”. Den goda
livsberättelsen behöver få en renässans. Bön.

Öppnande

§ 82/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat och hälsar alla välkomna.

Ärendelistan

§ 83/13
En fråga om kontanthantering har anmälts. Denna
fråga behandlas i samband med ekonominrapporten.
De frågor som särskilt berör Marcus föreslås behandlas
när Marcus är närvarande. Ärendelistan godkännes
med dessa ändringar.

Tidigare protokoll

§ 84/13
Styrelseprotokollet från den 15 augusti 2013 läggs till
handlingarna.
Uppföljning: Askkoppen är på plats på muren utanför
kyrkan.
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Branden

§ 85/13
Rapport från träffen med representant för Crawford,
Kak-bygg m fl i ÖK den 20 augusti 2013.
Olle föreslår att förrådet ska byggas upp igen.
Frågan väcks om vi istället ska ta försäkringspengarna.
Kjell föreslår att vi ska begära en uppgift på hur
mycket pengar vi kan få.
Beslutas att:
Vi inväntar ett bättre beslutsunderlag och återkommer
till frågan i nästa styrelsemöte.
Olle reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget
förslag.

Personal/praktikanter

§ 86/13
Förfrågan från Götlunda Missionsförsamlingen. om
Marcus kan utöka tjänsten för att ta ansvar för
scoutarbetet i Lunger. Rapporteras från träff den 10
september.
Samtalas om ovanstående förfrågan.
Beslutas att:
Om Marcus vill ta den utökade tjänsten är vi beredda
att ta arbetsgivaransvaret.

Information från
fastighetsgruppen
bilaga 1

§ 87/13
Marcus redogör för fastighetsgruppens träff den 11
september. Se bilaga

Information från träff med
”Nått-på-gång” ledarna
med flera

§ 88/13
Marcus redogör för ungdomsarbetet i Arboga och
Kungsör från den träff de haft med ledare från båda
orterna.

Sommarkollo 2014

§ 89/13
Daniel Edenholm välj att ta ansvar för handläggning av
sommarkollofrågan.
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Ekonomin, kontanthantering
bilaga 2

§ 90/13
Beträffande ekonomin hänvisas till
ekonomirapporterna.
Per-Olof redogör för bakgrunden till frågan. Hur tar vi
hand om kollekten och serveringspengarna?
Beslutas att:
Vi inköper ett låsbart skåp för förvaring av
kollektboxarna och en ”spargris” för
serveringspengarna. Olle ombesörjer detta.
Kollektörena ska låsa in kollekten i skåpet omedelbart
efter insamlingen i gudstjänsten.

Öppen kyrka
bilaga 3

§ 91/13
Vi konstaterar att Öppen Kyrka är felbudgeterad och
att utgifterna har blivit större än beräknat.
Ett förslag finns att vi ska söka bidrag för att kunna ha
Ulf Lundberg anställd på deltid och att delar av Pelles
tjänst kan ingå.
Beslutas att:
Söka bidrag för en heltidstjänst.

Övrig information,
rapporter, inkommande post

§ 92/13

a) Planeringsgruppen

Nytt Örtagårdsblad på gång. Pelle bokar Kåfalla sista
helgen i augusti 2014 för församlingsläger.

b) Utvärdering av
böneveckan

Höstens bönevecka har fungerat bra. Vårens bönevecka
planeras till v 3. På lördagskvällen v 3 planeras ett
ekumeniskt bönemöte.

c) ”Läget” i
församlingen

Utifrån samtalsdagen på Kåfalla väcks frågan hur vi
går vidare till nästa fas i församlingen.
En torsdagsträff runt den frågan bokas in den 17
oktober kl 18.30 – 20.30.

d) Ny hemsida

Ny hemsida lanseras den 6 oktober.

e) Från EFK

Inkommande post skickas runt.

f) Från Equmeniakyrkan

Inbjudan till träff för styrelser m fl den 2 oktober,
Vasakyrkan i Örebro. Britt, Kjell och ev Hans deltar.
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g) Mission

Nyhetsbrev har kommit från Mattias och Louise. PerOlof anslår nyhetsbreven på anslagstavlan.

h) Hälsomässan

Vi har ett bord på hälsomässa den 12 oktober. Det blir
också ett föredrag om förlåtelse.

Medlemsfrågor

§ 93/13
Vi konstaterar att många icke-medlemmar deltar i
gudstjänsterna.

Kommande träffar

§ 94/13
Nästa styrelsemöte är torsdagen den 10 oktober

Övriga frågor

§ 95/13
Inga ytterligare övriga frågor anmälts.

Avslutning

§ 96/13
Britt avslutar styrelsemötet.
Andreas avslutar kvällen med bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Kjell Wendin
justerare

Bilaga 1 Minnesanteckningar från träff med fastighetsgruppen 2013-09-11
Bilaga 2 Ekonomirapporterna
Bilaga 3 Inbjudan till Öppen Kyrkas helggrupp
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