STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013-10-10 kl. 18.30 - 22.15
§§ 97/13 – 111/13
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

Pelle Rosdahl
Andreas Rosdahl

adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor. Ej närvarande

Kassör
Ej närvarande
barn- och familjepastor
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare

Inledning

Britt inleder med bön.

Öppnande

§ 97/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat och hälsar alla välkomna.

Ärendelistan

§ 98/13
Godkännes

Tidigare protokoll

§ 99/13
Församlingsmöte 18 aug
Styrelsemöte 12 september
Extra styrelsemöte 19 september
Lägges till handlingarna

Ekonominfrågor
a) ”Läget”, ekonomirapport
bilaga 1

§ 100/13
a) Givandet under september var gott. Vi har ont om
kontanter.
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forts. § 100/13
b) Kåfalla

b)Några har ännu inte betalat avgiften.

c) Inköp av lampor mm

c) Spotlight till kyrksalen. Önskemål om att köpa in
lampor till estraden. Ca 7000 – 10000 kr.
Beslutades att:
Köpa in ovanstående belysning.

d) Öppen kyrka

d) Utvärderingsträff med Bowling samt något att äta
planeras till i december för medarbetarna med externa
bidrag/lön. Ca 2000 kr.
Beslutas enligt ovan.

e) Förfrågan om ekonomiskt
bidrag till Sjukhuskyrkan i
Västerås

e)

f) Kontanthantering

f) Uppföljning av tidigare ärende §90/13. Rapporteras
att ett kollekt- och kontantskåp är inköpt och finns i
kyrkan. PEO informerar på församlingsmötet.

g) Kyrkoavgift, sms-gåvor

g) Kyrkoavgift. Aktualisera frågan på
församlingsmötet.
SMS-gåvor till församlingen aktualiseras i november.

h) Aktualisera givandet i
november

h) Trycker lite mer om det regelbundna givande och
visar de nya sätten att ge till församlingen.

Lokal/fastighetsfrågor
a hyresfastigheten

§ 101/13
a) Uppföljning av extra styrelsemöte 2013
Beslutades att:
Ramon är kontaktperson i allt som gäller
hyresfastigheten.

b Branden

b) Uppföljning av ärende §85/13
Listan över brunna saker finns f n hos Marcus. Träff
23 okt kl 18 för sammanställning.
Har kommunen några synpunkter på att
bygga upp förrådet igen? Elin kollar.

Beslutades att:
Avslå detta. Ta med frågan till budgeten.

Försäkringsbolaget bygger upp förrådet (ett tomt
förrådsskal) eller ger oss kontant 700 000kr.
Beslutades att:
- informera församlingen vid församlingsmöte
20 oktober.
- vid församlingsmöte den 24 november föreslå
Församlingen besluta ta de 700 000 kr och
öronmärka dem till fastigheten för fortsättningen av
anpassningen.
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forts § 101/13
c) låsning och larmande av
kyrkan

Det har varit olåst in till kyrkan vid flera tillfällen.
Låsning och larm aktualiseras på nästa
församlingsmöte.

d) Andreas kontor mm

Förslag att Andreas flyttar in i styrelserummet.
Övre rummet blir ett bönerum och samtalsrum.
Beslutades att:
Fastighetsgruppen får i uppdrag att titta på
bönerummet.
Uppskattad kostnad ca 10 000kr och verkställa detta.

e…

---

Barn. och ungdomsfrågor
a) Tonår

§ 102/13
a) Det saknas ledare till tonårsarbetet Refill. (25 – 30
ungdomar) Det behövs en långsiktig vuxennärvaro
från kl 19 - 22.

b) Skatten

b) Skatten 18 – 25 barn. Behovet är fler ledare som
kan predika i barnens gudstjänst. Det behövs fler
hjälpledare!

c) Sommarkollo 2014

c) Se protokoll som bilaga.

Personal/praktikanter
a) Marcus

§ 103/13
a) Marcus har tackat nej till förfrågan från Götlunda
Missionsförsamling om han kan utöka tjänsten för att
ta ansvar för scoutarbetet i Lunger.
Marcus kommer att ingå i en basgrupp för nya
pastorer.

b) Praktikanter

b) 31 januari avslutas Björns anställning på AME.
Roland Magnusson börjar en praktikplats i vår
församling fr o m va 46 med planering och ansökan
om pengar till kollo.

Medlemsfrågor

§ 104/13
Inget nytt att meddela.

Förfrågan från
Centrumkyrkan, Västerås

§ 105/13
En förfrågan har kommit om vi har möjlighet att ta
över ansvar för löneutbetalning mm för anställd i
Arboga Internationella församling.
Beslutas att:
Avstå från detta.
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Information och rapporter,
inkommande post
a) Nyhetsbrev från Mattias och
Louise

§ 106/13

b) Hälsning från Ingemar
Nilsson

b) Hälsning från Ingemar framförs.

c) Från EFK

c) Se EFK:s hemsida

d) Från Equmeniakyrkan samt
rapport från träff den 2
oktober

d) Se Equmenikakyrkans hemsida.

e) Inbjudan till Rådslag,
Karlskoga Folkhögskola

e) Ingen har möjlighet att åka.

f) Inkommande post

f) Inkommande post skickas runt

g) Träff den 20 november ang.
julhelgen

g) Pelle informerar om en träff för de föreningar som
vill arbeta för socialt utsatta personer, under
julhelgen.

h) Leaderprojektet

Trädgårdsprojektet är avslutat.

a) Nyhetsbrev oktober har kommit.

Träff 2 oktober. Nystart i Equmenikakyrkan.

Marcus informerar om ett vindskydd som
församlingen äger, vid Gålsjön, som vi kan reparera
med Leaderpengar, under projekt Kulturstråket.
Styrelsen är positiv till detta.

Inför 2014

§ 107/13
Pelle redovisar tankar inför 2014.
Församlingshelg på Kåfalla 22 – 24 augusti 2014.
Även detta år ”Ditt viktigaste val” inför valet 2014.
Ett team på 10 personer från USA kan medverka
under en vecka, utan kostnad.

Frågor till församlingsmötet
den 20 okt

§ 108/13
1. Ekonomin,
2. Kyrkoavgift,
3. Hemsidan/facebook,
4. Ansvarig utgivare: Peter Wäfors
5. Izettle,
6. Kollekhanteringen.
7. Städgrupperna, Fikagrupperna
8. Hälsningar från utlandsarbetare,
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forts. § 108/13
9. E-post-utskick inför församlingsmötet planeras.
10. Expanderande barn och ungdomsarbete.
11. Passersysteminfo
12. Vindskyddet
13. Kollo
14. Barn och ungdomsarbete
15. Roland M
16. Branden
17. mm

Kommande träffar

§ 109/13
1. Torsdagsgrupp den 17 oktober, §92c/13, kl
18.30.
2. församlingsmöte den 20 oktober.
3. styrelsemöte den 14/11

Övriga frågor

§ 110/13
Saknas

Avslutning

§ 111/13
Britt avslutar styrelsemötet
PEO ber en avslutande bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Bilaga 1 Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Sommarkolloträff 2013-10-09
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Kjell Wendin
justerare

