STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -01- 09 kl. 18.30 - 21.52
§§ 141/13 – 153/13
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

adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor

kassör

barn- och familjepastor fr o m § 144/13 t o m § 145/13
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare

Öppnande

§ 141/13
Britt hälsar välkommen och lämnar ordet till LarsErik.
Lars-Erik inleder med att tala om att sluta och ser
tillbaka på många år i församlingen. Ps 84:3, Jes
19:23 och några tankar utifrån dessa verser. Bön.

Ärendelistan

§ 142/13
Ärendelistan godkändes med tillägg av övriga
frågor.

Tidigare protokoll

§ 143/13
Protokollet från styrelsemötet den 12 december
läggs till handlingarna.
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Inför årsmötet 2013:
a) Rapport från budgetgruppen,
budgetförslag.
bilaga 1

§ 144/13
Budgetförslaget diskuterades.
Förslaget innehåller att slå ihop de olika kontorna,
församlingskassan, byggkassan och
missionskassan till en kassa.
Beslutades att:
Samtala med RPG om hyra och samverkan.
Daniel och Andreas utses till att samtala med
RPG.

b) Utvärdering av

verksamhetsinriktning 2013
samt utkast till
Verksamhetsinriktning 2013
§132/13, bordlagd fråga
c) Utkast till

Verksamhetsberättelse 2013.

Verksamhetsinriktning Pelle informerar.
Vi behöver strukturer. NFU. Kvalitetssäkring.
Fördjupa våra liv och vår självbild som
församling.
Insamlingsmål, att hålla den höga nivå vi har.
Lars-Erik presenterar ett utkast till
verksamhetsberättelsen som han har skrivit.

d) Inför samtalskvällen 11 jan.

Några punkter: En kollektbössa, men pålysning
bygginsamlingar och missionsoffer. Anslag till
”yttre mission”. Budget 2014. Inriktning 2014,
Struktur – förankring. Hur tar vi sista steget in i
2015? ”Ditt viktigaste val”. Sommarkollo 2014.
Sammanställningen av svaret på lokalenkäten. mm

e) Rapport från Valberedningen

Läget är under kontroll.

f) Övrigt beträffande tidsplanen
(se nedan)

Samtalskvällen. Handlingar till Britt senast den 28
januari.

Rapport från Refill och Skatten.

§ 145/13
Refill: En nedgång i antal ungdomar under hösten.
Idag mellan 8 – 12 ungdomar per kväll. Fler
vuxna besökare är välkomna. 9 ungdomar var på
nyårskonferens i Västerås.
Skatten: Önskemål är fler ledare. 14 Biblar
delades ut på avslutningsgudstjänsten i höstas.
Daniel: Funderingar finns på en bibelklass för de
lite äldre barnen.
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Förfrågan från Karl-Erik
Robertsson.

§ 146/13
Karl-Eriks förslag: Insamling eller 10 000 kr till
Ge för livet som avser konflikten i
Centralafrikanska republiken.
Vilken policy ska vi ha för den här sortens
förslag?
Beslutades att:
Beslut från styrelsen: Missionsrådet får behandla
frågan före nästa styrelsemöte. Peo för frågan till
missionsrådet.

Uppföljning av frågan om konto
på ICA.
§ 139/13

§ 147/13
Konto på ICA är på gång. Ulf Lundberg gör
inköpen.

Hyreshöjning Gula Villan

§ 148/13
Höjning med 1,7 % från 1 april.

8. Personal/praktikanter
a) Ny medarbetare

§ 149/13
a) Daniel Alvarsson kommer att vara här på fast
anställning av AME i Öppen Kyrka mm under ett
år.

b) utvärdering av pastorernas
gemensamma lediga helger

b) Bordlägges.

c) rapport från Utvärderingsträff
med bowling för ”praktikanterna”
i Öppen kyrka. § 100d/13

c) Bordlägges.

Övrig information, rapporter,
inkommande post

§ 150/13

a) Från Equmeniakyrkan

a) remissvar önskas från Equmeniakyrkan på
dokumentet tro - dop – medlemskap.
Svar senast 3 mars.

b) från EFK

b) Ge för livet

c) Vindskyddet vid Gålsjön
§106h/13

c) Vindskyddet är färdigt.

Forts § 150
3

d) …

d) Lars-Erik rapporterar om utskick från
Missionsinstitutet. Handlar om
Bibelöversättningar till arabiska.

10. Styrelsemöten under våren,
fikaansvariga

§ 151/13
Se planeringslistan som Britt skickar ut. Britt gör
lista på fikaansvariga.

Övriga frågor

§ 152/13
1. Ulla frågar om vem som ansvarar för
predikoturerna. Det gör Eisiv Rosdal.
2. Ulla: Böneskålarna, var finns de?
3. Pelle: Onsdag 15 jan kl 10 – 12 info om
NFU Växande församlingar i Enköping.
Pelle, Marcus, Andreas och Kjell åker.
4. Pelle: Info om Alpha. Ditt viktigaste val.

Avslutning

§ 153/13
Bön. Speciellt med tanke på barn- och
ungdomsarbetet.

Vid protokollet:

Justeras:

Hans Lundberg

Britt Lundberg

Kjell Wendin

sekreterare

ordförande

justerare
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