STYRELSEN

Protokoll vid styrelsemöte torsdagen den 30 januari 2014
kl 18.30 – 22.26 i Örtagårdskyrkan
§§ 154/13 – 166/13
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 fr o m § 160/13
Ej närvarande
kassör

Pelle Rosdahl
Andreas Rosdal

adjungerad, församlingsföreståndare,
adjungerad, pastor

Öppnande
Inledning Peo

§ 154/13
PEO delar med av några tankar om sin tid i
styrelsen. Bön.

Ärendelistan

§ 155/13
Godkännes med tillägg Öppen kyrka

Tidigare protokoll

§ 156/13
Läggs till handlingarna

Bordlagda frågor
a) utvärdering av
pastorernas
gemensamma lediga
helger

§ 157/13
a) Samtalades om hur pastorerna och styrelsens
medlemmar upplevt detta med pastorernas
gemensamma lediga helger. Pastorerna har upplevt
de gudstjänster när de medverkat tillsammans som
mycket positivt. Olle har upplevt ”ett mindre tryck” i
de gudstjänster där ingen av de anställda
pastorerna har medverkat. Övriga har upplevt
samtliga gudstjänster som positiva.

Ej närvarande
barn- och familjepastor fr o m § 160/13
Fr o m § 160/13
mötessekreterare, adjungerad, vice
församlingsföreståndare
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b) rapport Öppen kyrka
och Utvärderingsträff
med bowling för
”praktikanterna” i Öppen
kyrka, § 100d/13
Bilaga 1

b) Pelle rapporterar. De ville inte bowla. De åt
istället ett julbord på Stadskällaren. Den
sammantagna utvärderingen av året visade att det
varit ett positivt år med bra möten med människor.

Remissvar tro, dop och
medlemskap

§ 158/13
Svar senast 3 mars.
Vi hinner inte behandla frågan och kommer därför
inte att besvara enkäten.

Växande församlingar

§ 159/13
Pelle redogör för detta.
En stor grupp var i Enköping och lyssnade på den
process som församlingarna går igenom i projektet.

Hela människan

§ 160/13
Informerades om möjligheten att
ansluta församlingen till Hela Människan genom ett
samverkansavtal. Ett tillägg i stadgarna behöver då
göras.

Rapporter:
a) Lokalutredningen

§ 161/13
a) På årsmötet kommer lokalutredningen att finnas
med som en informationspunkt.

b) Samtalet med RPG

b) Vecka 7 kommer detta att ske.

c) Hjärta för barn

c) Ansökan till arvsfonden kommer att ske efter
nästa träff om Hjärta för barn.

d) Sommarkollo

d) Daniel informerar om arbetet med kollo.
Sponsorsbrev kommer att skickas inom kort. Kollot
blir veckorna 26 -29 med uppehåll vecka 27.

Missionsrådet
a) Ang insamling till RCA
bilaga 2

§ 162/13
a) Beslutades att följa missionsrådets förslag att
göra en insamling. Insamling sker genom en
insamlingsbössa som står på ett bord i
serveringsvåningen. Samråd sker med Pelle om
lämplig söndag för detta.

b) Riktlinjer för extra
insamlingar

b) Eventuella förslag ska gå till styrelsen för
avgörande.
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Inför årsmötet

§ 163/13
Genomgång av tidsplan och förslaget till
ärendelista.
Styrelsen förslag till verksamhetsinriktning och
budget fastställs. Beträffande budgetposterna om
det internationella arbetet följs missionsrådets
förslag.
Verksamhetsberättelsen 2013 antas.
Förslag till beslut om ändrade rutiner för
insamlingar:
Beslutas att sammanföra insamlade medel till
församlingskassan, till byggfonden samt till yttre
missionen till en gemensam insamling. Beslutet innebär
att de medel som samlas in till dessa ändamål inte
längre kommer att särredovisas i resultatrapporten utan
redovisas gemensamt.
Förslag till beslut om fördelning av anslag:
Beslutas att anslå 3 000kr till EFK:s Sverigearbete, 3 000
kr till Equmeniakyrkans ”Mission i Sverige”, 3 000 kr till
Hjälmargården samt 3 000 kr Equmeniakyrkans
Svealandsregion.

Övriga frågor

§ 164/13
Inga övriga frågor finns.

Kommande möten

§ 165/13
Årsmöte med konstituerande styrelsemötet efteråt
den 16 februari, samtalskväll om lokaler den 6
mars, nästa styrelsemöte den 13/3,
församlingsmöte 16/3

Avslutning

§ 166/13
Marcus avslutar med bön.

Bilaga 1 Minnesanteckningar från träff Öppen kyrka 2014-01-21
Bilaga 2 Minnesanteckningar Missionsrådet 2014-01-19

Hans Lundberg

Britt Lundberg

sekreterare

ordförande
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