STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2013-11-21 kl. 18.30 - 22.12
§§ 112/13 – 126/13

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 Rosdal
Ramon di Zazzo

adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor
adjungerad t o m § 5, fastighetsansvarig

kassör

barn- och familjepastor, fr o m § 16/13e
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare

Inledning

Roland inleder med bön.

Öppnande

§ 112/13
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat och hälsar alla välkomna.

Ärendelistan

§ 113/13
Ärendelistan godkändes med tillägg.

Tidigare protokoll

§ 114/13
Protokoll från styrelsemöte 2013-10-10 och
församlingsmöte från 2013-10-20 läggs till
handlingarna.

Ekonomifrågor
bilaga 1

§ 115/13
Det ser bra ut, se utsänd ekonomirapport.
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Fastighetsfrågor
a) Rapport från
fastighetsgruppen bilaga 2

§ 116/13
Se fastighetsgruppens protokoll. Bilaga.

b) Rörisolering av källaren

Isoleringen bör göras. Kostnad ca 20 000 kr.
Beslutades att:
Ta hit en firma som ordnar med isoleringen av rören.

c) Kontor, bönerum §101/13d,
översyn av lokalbehov

Pelle önskar att:
bönerummet färdigställs till vecka 3 2014.
Tillfälligt kontor ordnas i styrelserummet.
Olles förslag:
Expedition i översta rummet, bönerum i
söndagsskolans lokaler.
Beslutades att:
avvakta gruppen som gör översyn av lokalbehovet.

d) Ersättning för nedbrunna
föremål i uthuset.
bilaga 3

Vi är erbjudna 85 000 kr i ersättning. Se bilaga.

e) Förslaget till
församlingsmötet angående
försäkringspengarna
§ 101/13b

Samtalades om ersättningen för det nerbrunna
uthuset.
Återuppbyggnad eller ersättning i pengar.
Beslut i frågan kan tas med enkel majoritet enligt
juridiken. Styrelsens förslag mot Olles förslag.

Beslutades att:
acceptera budet.

Beslutades att:
Stå fast vid styrelsens förslag.
Olle och Roland reserverar sig för sitt eget förslag att
bygga upp förrådet igen.
f) Belysning

Pelle redogör för offerter på belysning i kyrksalen.
Den estetiska gruppen får i uppdrag att se på hur det
kommer att se ut i kyrksalen.

g) Hörselslingan

Hörselslingan fungerar inte alltid helt som den ska.
Teknikgruppen arbetar med frågan.

NFU-undersökning

§ 117/13
NFU-undersökning ska ske snarast.
Sune Nordin bli handledare i nästa NFUundersökning.
Beslutades att:
Styrelsen föreslår församlingen detta.
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Utvärdering samt nya
3-månadersmål för pastorerna

§ 118/13
Pelle:
Utvärdering: Öka trycket på gudstjänsten – varit
många besökare. Pastorerna ska utvärdera
regelbundet.
Förankrat socialt ansvar. Det finns en strategisk plan.
Inspirera styrelsen att gå före i evangelisation – inte
hela vägen.
Inför framtiden: Fylla kyrkan fullt ut till påsk.
Se till att få igång den ständigt pågående bönen varje
dag under våren.
Avsluta teknikarbetet i kyrkan.
Andreas:
Utvärdering: Komma igång med pilotgrupper för
cellgrupper. En pilotgrupp är igång med 9 personer.
Omsorg. Besöka äldre som inte orkar med att gå till
kyrkan. Pågår
Inför framtiden: Samla barnfamiljer i en ny cellgrupp.
Lovsången: samla en grupp inför årsmötet.
Marcus:
Utvärdering: Huvudfokus på att få Refill att fungera.
Börjat titta på sommarkollot.
Mätbart mål på antalet barn på Skatten 80 % närvaro
av 80% av de inskrivna Arbogabarnen är nästan
uppnått.
Inför framtiden: Att få en stabilitet i Refill.
Ledarfrågan i Refill. Mål: 8 vuxna, 2 finns med varje
fredagskväll.
Sommarkollot. Glömda barnen.
Relationsskapande med ungdomar.
Skatten: Ledarrekyteringen.

Inför årsmötet 17 feb 2014:
a) Tidsplan samt val av
ansvariga bilaga 4

§ 119/13
Se bilaga.

b) Utvärdering av
verksamhetsinriktning 2013

Pelle ansvarar
Frågan bordlägges.

c) Samtal om
verksamhetsinriktning 2014

Pelle ansvarar tillsammans med Daniel m fl.
Frågan bordlägges.

d) Uppdraget till
valberedningen

Arbetet påbörjas, pålyses i församlingsmötet.

e) Insamlingsrutiner,
missionsengagemang

Frågan bordlägges
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Personal/praktikanter

§ 120/13
Vi har tappat vår fas-3.
Roland är igång på heltid.
Björn, Ulf och Amy arbetar vidare.
Amy arbetar 4 dagar i veckan.
Björn slutar den 31 januari 2014.

Medlemsfrågor

§ 121/13
Inget nytt just nu. Pelle pratar medlemskap med
några.

Information, rapporter samt
inkommande post

§ 122/13

a) Inkommande post

Inkommande post skickas runt.
Brev från Hjälmargården. Peo samordnar ombud från
vår församling.

b) Från planeringsgruppen

Julafton blir det Öppen kyrka.

c) Från diakonigruppen
bilaga 5

Se minnesanteckningar

d) Öppen kyrka
bilaga 6

Julafton med gröt, skinkmacka och underhållning.
Pastorerna medverkar.
Öppnar igen den 7 januari.
Se bilaga.

e) Sommarkollo

Ett utkast till ett dokument om vad vi vill med
sommarkollo finns.

f) Böneveckan

20 bönesamlingar.
Lördagskvällen: Bön för vår stad.

g) Info från EFK

Lars-Erik informerar om mission (Micah Declaeation
on Integral Mission) och en träff som kommer att bli
25 januari i Korskyrkan i Stockholm.

Ärenden till församlingsmötet
24 nov

§ 123/13
Ekonomin, försäkringspengarna, inför årsmötet,
valberedningen, NFU-undersökning, från våra
mötesplatser, planeringen, bokbord 1/12,
Christina G tackar för gåvorna som kommit in i
insamlingen till Lettland, sommarkollo 2014,
Böneveckan, Hjälmargården
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Kommande möten och
samlingar

§ 124/13
Styrelsemöte 12 dec
Janson lördagen efter styrelsemötet, hos Lundbergs.

Övriga frågor

§ 125/13
Medlemslånet kvarstår en skuld.
Kollektskåpet är på plats. Vet kollektörerna hur det
ska fungera? Peo informerar på kommande
församlingsmöte.

14 Avslutning

§126/13
Britt avslutar styrelsemötet.
Marcus och Kjell tar med oss i bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Kjell Wendin
justerare

Ekonomirapporterna 2013-10-31
Protokoll från fastighetsgruppens möte 2013-11-05
Ersättning för nedbrunna föremål i uthuset.
Tidsplan inför årsmötet
Minnesanteckningar från diakonigruppens träff 2013-10-03
Minnesanteckningar från Öppen Kyrka-träff 2013-11-05
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