FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-10-20
§§ 40-47
Cirka 35 personer närvarande

Öppnande

§40
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§41
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§42
Till att justera dagens protokoll väljs Ramon di Zazzo.

Dagordningen

§43
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ny hemsida

§44
Peter Wäfors berättar att den nya hemsidan har många
bilder som lyfter fram människorna. Den har även en
pastorsblogg. Hemsidan är inte helt klar. Förslag om
innehåll tas emot! Peter Wäfors och Pelle Rosdahl får
möjlighet att göra ändringar på hemsidan. Britt föreslår att
Peter Wäfors blir ansvarig utgivare för församlingens nya
hemsida.
Beslutas att Peter Wäfors blir ansvarig utgivare för
Örtagårdskyrkans nya hemsida. Denna punkt förklaras
omedelbart justerad.

Information och
rapporter:
a) Ekonomin

§45
a) Britt meddelar att vi i september samlat in 78 608 kr till
Församlingskassan! Totalt insamlades 99 400 kr. Vårt
långsiktiga mål är att samla in 91 300 kr i månaden.
Medeltalet för årets månader är 83 200 kr. Vi behöver öka
vårt offrande lite till.

b) Kyrkoavgiften

b) Genom kyrkoavgiften kan 1% av inkomsten via
skattsedeln gå till något samfund. Av avgiften återgår en
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del till församlingen. Om anmälan sker före 1/11 gäller
den från årsskiftet. Britt har blanketter. Per-Olof Rosdal
menar att det viktiga är att gå ur Svenska Kyrkan. Då kan
man i stället ge mer direkt till församlingen. Olle Hjelm
anser att man kan göra båda sakerna.

c) Rutiner vid
kontanthantering

c) Per-Olof påpekar att det ibland blir bekymmer när vi
hanterar kontanter vid insamlingar i gudstjänsterna. Nya
rutiner behövs. Som det är nu blir lätt kollektboxarna
stående obevakade. Nu har vi inköpt ett kassaskåp där
boxarna ska låsas in tills räkning sker. Två kollektörer ska
alltid tillsammans hantera kontanterna.
Peter Wäfors visar att ÖK nu har en iZettle. Det är en Ipad
med kortläsare. Med hjälp av apparaten ska man kunna
skicka pengar till församlingens bankkonto direkt i
gudstjänsten! Pelle Rosdahl fyller i att tjänsten ska vara
igång d. 3/11. Om 100 kr sätts in får församlingen 97,5
kronor. Genom EFK har vi även möjlighet att skicka
SMS-gåvor.

d) Branden

d) Olle informerar att reparationer pågår. KAK-byggen
har uppdraget att restaurera. Det återstår ett fönster att
byta ut. Golvet i styrelserummet ska slipas om. Britt
meddelar att vi nu har två alternativ: återuppbyggt förråd
eller försäkringspengar. Om vi väljer återuppbyggnad blir
det ett tomt skal. Värde en miljon kronor. Vill vi i stället
ha pengarna får vi ca 700 000 kr. Ärendet är behandlat på
förra styrelsemötet. Beslutades att föreslå
församlingsmötet att vi tar försäkringspengarna samt att
dessa öronmärks till församlingens fastigheter. Olle
pläderar för att vi i stället ska återuppbygga förrådet. Han
reserverade sig i styrelsen. Det blir kapitalförstörelse. Vi
behöver alla ytor vi kan få. Pengarna kommer snabbt att ta
slut. Ett nytt förråd kan vi använda till många saker. Pelle
framför sin åsikt att det är akut att vi färdigställer det vi
beslutat angående anpassningen av ÖK. Vi behöver
kontorsytor och bönerum. Gula huset är en annan stor
utmaning. Pengarna kan vara väldigt värdefulla. Elin
Grönberg frågar sig vad som är inriktningen. Vad ska
göras färdigt? Vad har vi egentligen beslutat? Britt erinrar
att tanken är att vi ska ha flexibla lokaler. Nu behöver lilla
lägenheten göras färdig. Pelle påminner om att själva
beslutet togs 2005. Genom försäkringspengarna kan vi nu
få ett kapitaltillskott. Elin menar att inga färdiga idéer
finns. Vi behöver en klar strategi över vad vi ska använda
pengarna till. Det behövs bl.a. plats till våra utemöbler.
Pelle svarar att utemöblerna kan täckas över med en
presenning. Senare kan ett mindre förråd byggas. Olle
påpekar att i så fall får vi göra allt själva. Om vi får
bygglov. Vi beslutade att kontor skulle byggas i
källarvåningen. Pelle menar att vi då bara hade en pastor.
Teknikgruppen har också utrustning i källaren. Olle
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efterlyser vår aktuella plan. Kontoret i lilla lägenheten är
bara en tillfällig lösning. Daniel Edenholm fastslår att
långsiktig planering handlar om att sätta värdet i ett förråd
mor värdet av nytt kapital för att fortsätta våra
investeringar. Pengarna behövs för att ta nästa steg.

e) Städ- och
fikagrupperna

e) Pelle berättar att städ- och fikagrupperna nu har sett hur
iZettle fungerar. Den kan underlätta hanteringen av
fikapengar. När det gäller städningen så belastas våra ytor
mycket. Varje verksamhet ställer i ordning efter sig.
Björn-----städar cafédelen tisdagar. Fredagar städar Ulf
Lundberg Caféet, kyrksalen, ungdomsvåningen och
toaletterna. Snart kommer en ny reviderad lista för Städoch fikagrupperna.

f) Barn- och
ungdomsarbetet

f) Marcus har varit på ledarkonferensen Mod att Leda.
Vi behöver fler ledare till Skatten. Informationsträff för
intresserade d. 10/11. Refill har tidigare haft ett bra
ledarteam. Nu är de på bibelskolor. Marcus är för ensam
som ansvarig för ungdomsarbetet. Ett nytt ledarteam
behövs. Marcus håller ett långt och vackert tal. Han
uppmanar oss lite äldre att fundera på att ge tid till närvaro
och stöttning i Refill. Ungdomarna kan då ha en naturlig
koppling när de kommer på gudstjänsterna.

g) Sommarkollo 2014

g) Daniel läser ett avsnitt ur Vision 2010 som särskilt
lyfter fram barn- och ungdomsarbetet. Genom att vi idag
har ca 27 barn i Söndagsskolan och 25-30 ungdomar i
Refill så börjar visionen bli verklighet. Snart blir det en
planeringsträff om nästa års sommarkollo.

h) Cellgrupper

h) Andreas Rosdal informerar att en pilotgrupp nu är
igång. Där ingår Amanda Harrysson, Joakim Rosdahl,
Kjell och Ing-Marie Wendin, Leif och Kristina Vidner
samt Sven-Åke och Cristina Rosdahl. Vi smakar på vad
det innebär att vara med i en cellgrupp. Målet är att
pilotgruppen delas i febr. 2014. En ny grupp för
barnfamiljer kan då bildas. Pilotgruppen träffas
tisdagskvällar. Den redan existerande tisdagsbönen leds
av Hans Lundberg och Ulla Wäfors.

i) Ny praktikant

i) Pelle meddelar att Roland Magnusson blir praktikant på
heltid i ÖK fr. v. 46. Hans huvudinriktning kommer att
vara planering för Sommarkollot.

j) Passersystemet

j) Marcus informerar att man kommer in i ÖK med en
personlig tagg. All passering genom ytterdörren loggförs.
Flera gånger har entrédörren vid Gula huset stått öppen
fast kyrkan varit larmad. Rutinerna som ska följas är att
den som först går in lämnar över ansvaret om man inte är
sist ut. Den som är sist ska kontrollera alla fönster och
dörrar innan man larmar på. Om något lämnas öppet kan
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Marcus komma att ringa upp eller mejla den som varit
inne i kyrkan.

k) Hälsningar från
utlandsarbetare

k) Lars-Eric Nilsson förmedlar en hälsning från Mattias
och Louise Jonsson i Brasilien. De har nu börjat hitta
vägar för att få kontakter med etniska minoriteter som
besöker den stad där de bor. Ingemar Nilsson i Kina har
börjat undervisa i grekiska vid ett seminarium. Hans egna
studier i kinesiska på ett universitet är intensiva.
Seminariet hade ordnat med bostad men nu har han flyttat
in i en lugnare miljö på universitetsområdet.

l) F.d. Baptistkyrkan

l) Christina Gustafsson meddelar att f.d. Baptistkyrkan
nu kallas Z-huset och kommer att hyras ut av Sturestaden
till friskvård inom Arboga kommun.

m) Leaderprojekt

m) Marcus berättar att trädgården nu är slutbesiktigad.
Den ser bra ut. Några kompletteringar tillkommer.
Leaderpengarna kommer snart att betalas ut till
församlingen. Ett nytt Leaderprojekt är på gång. Det
handlar om att reparera ett vindskydd vid Gålsjön. SMU i
dåvarande Missionsförsamlingen var delaktigt vid bygget
av detta vindskydd för länge sedan. Merit Åhs Janbrink är
projektledare för Natur- och kulturstråk Ramstigen. Att
flytta och reparera vindskyddet är en del av detta projekt.
Församlingen får det material som behövs om vi gör
arbetet. Gålsjön kan bli en fin utflyktsplats för ÖK.
Planerade arbetsdagar: 9/11, 16/11, 23/11. Hammare
medtages! Anmälningslista på anslagstavlan.

Övriga frågor

§46
Inga övriga frågor har anmälts.

Avslutning

§47
Britt Lundberg avslutar förhandlingarna.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson sekreterare
Justeras

Britt Lundberg ordförande

Ramon di Zazzo
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