FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2013-11-24 kl. 12.50–14.35
§§ 48-58
Cirka 50 personer närvarande
Öppnande

§ 48
Församlingens ordförande Britt Lundberg förklarar
församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 49
Efter att ordförande redogjort för hur mötet blivit utlyst
bejakar församlingen att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 50
Till att justera dagens protokoll väljs Ulf Edenholm.

Ärendelistan

§ 51
Till den föreslagna dagordningen anmäls tillägg av en
information om hemsidan. Dagordningen godkänns.

Ekonomirapport

§ 52
Ulf Edenholm rapporterar att oktober månads
insamlingssumma är över 100.000:-. För andra gången
i år nå vi över 100 000 :-. Under de senaste 12
månaderna har vi samlat in ca 770 000,- till
församlingskassan.
Ulf uppmanar till ett fortsatt ”TRÖGT” offrande.
På fråga meddelas att varje månad går 10 000 kr av
offrandet till amortering på de lån vi har.

Branden
a) Ersättning för skadat
lösöre

b) Det nedbrunna
förrådshuset

§ 53
a) Britt informerar att försäkringsbolaget ersätter
förlorat lösöre med 85 925 kr samt några fakturor som
vi har betalat.
§ 54
Daniel Edenholm föredrar ärendet. Han informerar att
det i styrelsen finns två synsätt i frågan. Ska vi
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forts. § 54

investera i befintliga lokaler eller i ett nytt förrådshus?
Försäkringsbolaget är beredda att ge en kontant
ersättning i storlek ca 700 000 kr för det nedbrunna
förrådshuset.
Alternativt byggs förrådshuset upp av byggare som
försäkringsbolaget anlitar. Den byggnaden värderas till
1 miljon kronor.
Styrelsen anser att ta den kontanta summan för att
slutföra anpassningen har ett större värde än 1 miljon
på den byggnad som nu är nedbrunnen.
Styrelsens förslag: - att till försäkringsbolaget anhålla
om att få kontant ersättning för det nedbrunna
förrådshuset.
- att dessa medel reserveras för fastighetskostnader.
(Ulla Wäfors bifaller styrelsens förslag.)
Olle Hjelm menar att ett förråd behövs för redskap,
trädgårdsmöbler m.m. Förutom förråd kan det i
framtiden användas för andra ändamål.
Olle Hjelm föreslår att det nedbrunna förrådshuset
byggs upp av byggföretag som försäkringsbolaget
anlitar.
(Arne Carlsson, Anna-Lena Rosdahl och Örjan Libert
stöder förslaget om återuppbyggnad.)
Christina Gustafsson har varit i kontakt med
kommunen som meddelat att ska gårdshuset användas
till annat än förråd så krävs det en planförändring till en
kostnad av c:a 50 000 kr. Om det nedbrunna förrådet
ska ersättas med ett mindre förråd så krävs ett bygglov.
Lennart Rosdahl talar för en utbyggnad i anslutning till
kyrkan med lokaler som är mer anpassade till
barnverksamhet.
Elin Grönberg efterfrågar en plan för församlingens
lokalbehov, och yrkar att ärendet återremiteras till
styrelsen.
(Erik Gustafsson, Pelle Rosdahl, Per-Olof Rosdahl och
Peter Wäfors stöder återremissyrkandet.)
I frågan görs 22 inlägg. Följande personer yttrar sig
Daniel Edenholm, Olle Hjelm, Christina Gustafsson,
Stig-Åke Ängsved, Lennart Rosdahl, Elin Grönberg,
Erik Gustafsson, Pelle Rosdahl, Arne Carlsson,
Ulla Wäfors, Örjan Libert, Sten-Erik Eriksson,
Per-Olof Rosdahl och Peter Wäfors.
Ordförande ställer proposition på om frågan ska
avgöras idag eller återremiteras.
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NFU-undersökning

Ordförande finner att återremissyrkandet har vunnit.
Församlingsmötets beslut:
- att ärendet återremiteras till styrelsen.
§ 55
Pelle föredrar ärendet. Vi har genomfört två
undersökningar, och erfarenheterna från dessa är goda.
De har satt fingret på det vi behövt fokusera på. En ny
NFU-undersökning skulle hjälpa oss att få en bild av
vad församlingen tycker, och den skulle vara till hjälp
att ha med i beslutsunderlaget för framtiden. Totala
kostnaden inklusive undersökning, databehandling och
handledning är 4 000 kr.
Ordförande ställer proposition på bifall/avslag till en ny
NFU-undersökning.

Information och
rapporter:
a) Inför årsmötet

Församlingsmötets beslut:
- att genomföra en ny NFU-undersökning.
§ 56

b) Valberedningen

c) Kollektskåpet

a) Ordförande Britt ger information inför årsmötet
2014.
 Alla grupper, som vill ha medel i nästa års
budget, meddelar sina önskemål till
Roland/Stig-Åke/Ulf före 2013 års utgång.
 Lördag 11/1 kl. 16.00 blir det
samtalskväll/församlingsafton.
Temat är: inför årsmötet –
verksamhetsinriktning.
 Årsmötet är efter gudstjänst och kyrkkaffe
söndagen den 16 februari.
b) Valberedningens sammankallande; Hans Lundberg
uppmanar att eventuella avsägelser ska göras så fort
som möjligt. Det går också att anmäla det man vill
tjäna i.

d) Barn- och
ungdomsarbetet

e) Sommarkollo 2014
bilaga 2
f) Hjälmargården

c) Per-Olof Rosdahl förtydligar angående
kollektskåpet:
 det är uppsatt i cafédelen ovan ljudskåpet.
 när skåpet är tomt sitter nyckeln i låset.
 Efter gudstjänsten ställs insamlingsboxarna in i
skåpet och någon av kollektörerna har nyckeln i
fickan till dess att insamlingen räknas.
d) Marcus meddelar att 4 st. har anmält intresse av att
vara med som vuxna vid Refillträffarna.
Avslutningen av Skatten blir det 2:a advent. Det blir
bibelutdelning. Flera ledare är på väg in, men flera
behövs.
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forts. § 56
g) Julpaket till Lettland

e) Daniel Edenholm berättar att han tillsammans med
Roland Magnusson arbetar med marknadsföring till
sponsorer. Ett utskick ska göras (se bilaga).

h) Böneguide
i) Bönevecka

f) Per-Olof Rosdahl att Hjälmargården kallar till ett
extra ombudsmöte den 8 december, angående
eventuellt köp av Läppe-camping. Anmälan som
ombud kan göras till Peo.
g) Christina Gustafsson vädjar om bidrag till julpaket
som ska skickas till Lettland.

j) Kommande möten och
samlingar
k) Hemsidan,
fotografering

Övriga frågor

Avslutning

h) Britt har tagit hem en bok som består av betraktelser
som fokuserar på Jesus i advents- och juletid.
i) Pelle informerar om böneveckan som är vecka 3. Bön
kommer att ske på bestämda tider och med olika teman.
På lördagen planeras för en storsamling.
Gruppen som planerar böneveckan vill dessutom
utmana till en termin i bön. Det blir bön i kyrkan varje
vardag morgon och lunch, samt uppmaning till
kvällsbön hemma.
j) Pelle informerar om planeringen av att ha Öppen
Kyrka samling på julaftonen kl. 9.30-12.00.
k) Peter Wäfors meddelar att det blir fotografering i
samband med gudstjänsten nästa söndag. Fotonen ska
sedan läggas ut på hemsidan.
§ 57
Ingen övrig fråga anmäls
§ 58
Ordförande förklarar mötet avslutat och Erik
Gustafsson ber avslutningsvis.

Vid protokollet

Kjell Wendin
Justeras
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Britt Lundberg ordförande

Ulf Edenholm

Bilaga 1 Kallelsebrev till församlingsmöte 2013-11-24
Bilaga 2 Informationsbrev till sponsorer sommarkollot 2014

5

