ÅRSMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans åttonde årsmöte 2014-02-16
Plats: Örtagårdskyrkan

kl. 12.45-15.25

Närvarande: ca 70 medlemmar

Öppnande

§1
Efter gudstjänst och kyrklunch förklarar församlingens
ordförande Britt Lundberg årsmötet öppnat.

Mötets utlysande

§2
Årsmötet godkänner mötets utlysande.

Dagordningen

§3
Ordförande frågar om en beslutspunkt, fördelning av
missionsmedel, kan läggas till efter punkten budget.
Med det tillägget fastställs den föreslagna dagordningen.

Val av
årsmötesfunktionärer

§4
Till funktionärer vid årsmötet väljs:
Mötesordförande: Britt Lundberg
Vice mötesordförande: Bengt Bergenbrant
Mötessekreterare: Kjell Wendin
Vice mötessekreterare: Lars-Eric Nilsson
Protokollsjusterare: Elise Persson och Arne Carlsson
Rösträknare: Gunder Forslund och Ramond di Zazzo
Referent: Kjell Wendin

Hälsningar och tack

§5
En hälsning från EFK via ett bildspel visas.
Tack för uppvaktning och julblomma framförs från Georg
Axelsson.
Tack för deltagande vid Assar Wedegårds bortgång
framförs från Ulla Wedegård och barnen med familjer.
En hälsning från Ingemar Nilsson läses upp. Han berättar
om sina studier i kinesiska språket samt hans egen
lärartjänst.
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bilaga 1

Ordförandeskifte

§6
Bengt Bergenbrant tar över ledningen av förhandlingarna.

Verksamhetsberättelser
bilaga 2

§7
Alla handlingar har i förväg distribuerats till medlemmarna.
Församlingens verksamhetsberättelse för 2013 har
skrivits av Lars-Eric Nilsson. Den ger månad för månad en
översiktlig genomgång av vad som förekommit i
församlingen med tyngdpunkt på gudstjänsterna.
Av statistikuppgifterna framgår att vid årets slut var
medlemsantalet 154 st. med en medelålder på 54,4 år.

bilaga 3

Barn- och ungdomsverksamhetens verksamhetsberättelse
har skrivits av församlingens barn- och familjepastor
Marcus Grönberg. Den berättar om barnens och
ungdomarnas mötesplatser.
Skatten är namnet på barnens gudstjänst, som pågår
samtidigt som de vuxnas gudstjänst, med programinslag
såsom bibelberättelser, bön, lovsång, pyssel och tävlingar
Sjungis samlar barn och föräldrar till sång och lek.
Nåt på Gång håller till i Pingstkyrkan och vänder sig till
barn i låg/mellanstadieåldern.
Refill kallas ungdomarnas mötesplats. Starten på
samlingen har varit kl 19.00 med lekar och tävlingar för att
kl 20.00 övergå i gudstjänst. 21.00 öppnar ”Café
Våningen” med fika och trevligt umgänge.
SMAJL, Hampeveckan, FRIZON och UNITE-14 är
Lägerverksamhet som ledare, barn och ungdomar har
deltagit i, och som haft en stor betydelse i barnens och
ungdomarnas liv.

Bilaga 4

En verksamhetsberättelse för Öppen kyrka har skrivits av
Ulf Lundberg. Öppen kyrka har haft öppet tisdagar,
torsdagar och fredagar mellan kl. 9.30 - 12.00 under i stort
sett hela året. Antalet besökare har varierat mellan femton
och trettio personer. Tre till fyra personer har varit fast
personal med ekonomiskt stöd av Försäkringskassan och
Arbetsmarknadsenheten. Åtta personer fungerar som
värdar. Planeringsmöten, föreläsningar och en studieresa
har ordnats.

Utvärdering
verksamhetsinriktning
2013
bilaga 5

En utvärdering av inriktning 2013 har skrivits. Temat var
ett år av relationer och satsningarnas inriktning har varit
smågrupper och omsorgen i församlingen. För satsningar
inom dessa områden kallades Andreas Rosdal som pastor
vilket ju också inneburit ett större ekonomiskt åtagande. Vi
har glädjande nog fått se en rejäl ökning av givandet. Över
1 miljon kronor har gemensamt samlats in under året!
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forts. § 7
Ordet lämnas fritt. Karl-Erik Roberthson anför att han
saknar något om mission i verksamhetsberättelsen och
föreslår att den kompletteras med ett tillägg om mission.
bilaga 6

Årsmötets beslut:
- att missionsrådet får i uppdrag att komplettera
verksamhetsberättelserna med ett avsnitt om
mission.
- att med tacksamhet lägga verksamhetsberättelserna för
2013 till handlingarna.
- att lägga utvärderingen av verksamhetsinriktning 2013
till handlingarna.

Byggfonden
bilaga 7

§8
Ulf Edenholm föredrar byggfonden. Den uppvisar en total
kostnad på 7 053 014 kr. och ett underskott på 1 151 966
kr.

Resultat och
balansrapport för 2013
Revisionsberättelsen
bilaga 8, 9, 10

§9
Ulf Edenholm presenterar resultat- och balansrapportens
siffror. De totala intäkterna under året är 1 251 295 kr. c:a
50 000 kr. över budget. Totala summan av insamlade
medel och gåvor till församlingen, mission och byggfonden
är 1 039 000 kr.
På kostnadssidan är fastighetskostnaderna större än
budget p.g.a. renovering av gula huset. Även
personalkostnaderna är större p.g.a. nyanställningen av
Andreas. Balansrapportens resultat uppvisar efter
avskrivningar ett underskott med 211,50 kr.

bilaga 11

Torbjörn Åhs läser upp revisionsberättelsen och
revisorernas förslag att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
den tid som revisionen omfattar.
.

Ansvarsfrihet

§ 10
Vice ordförande frågar om årsmötet kan besluta enligt
revisorernas förslag.
Årsmötets beslut:
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid revisionen
omfattar.
Innan Bengt överlämnar ordförandeklubban gör han sig till
tolk för församlingens tacksamhet till styrelsen och dess
skickliga ordförande för allt arbete som lagts ned.
Årsmötets ordförande Britt Lundberg tar över
ordförandeskapet igen.
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Val av
styrelseledamöter

§ 11
Valet genomförs med slutna valsedlar.
Ordföranden förklarar valet avslutat och efter rösträkning
redovisar rösträknarna att valet har utfallit enligt
valberedningens förslag och utan att någon valsedel
avvek från valberedningens förslag.
Till styrelseledamöter för åren 2014 och 2015 väljs Marcus
Grönberg, Kjell Wendin, Olle Hjelm, Ulf Edenholm, och
Magdalena Knuuth.
(Kvarstående ledamöter till och med årsmötet 2015:
Roland Magnusson, Britt Lundberg, Ulla Wäfors och
Daniel Edenholm).

Val av ordförande och
vice ordförande

§ 12
Till församlingens ordförande, tillika styrelsens ordförande
för år 2014 väljs Britt Lundberg.
Till vice ordförande för år 2014 väljs Daniel Edenholm.

Övriga val till uppdrag i
församlingen

§ 13
Revisorer: Val för 2014 - 2015 Torbjörn Åhs.
(vald t o m 2014 Örjan Libert).
Ersättare för revisorer: val för 2014 - 2015 Elise Persson.
(Vald t.o.m. 2014: Anna Bergqvist).
Vice församlingsföreståndare:
Hans Lundberg
Barn och ungdomsledare:
Söndagsskolan SKATTEN: Josefine Edenholm och
Marcus Grönberg, Lotta Rosdal, Samar Kamil, Elisabeth
Ibeh och Haroon Yonas.
Sjungis: Christina Rosdal, Eisiv Rosdal och Anna-Greta
Kölfeldt
Ungdomsarbetet REFILL: Marcus Grönberg.
Nattvardstjänare:
Pastorsgruppen, Örjan Libert (inköpsansvarig)
Erik Gustafsson, Britt Lundberg,
Lars-Eric Nilsson, Anna-Lena Rosdahl, Kjell Wendin,
Gunder Forslund, Eisiv Rosdal, Christina di Zazzo Helene
Wäfors, Carin Rosdahl och Ulla Wäfors.
Familjearbete:
Marcus Grönberg, Ulf Edenholm, Britt-Marie Edenholm,
Carin Rosdahl och Andreas Rosdal.
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forts. § 13

Missionsråd:
Sammankallande: Kerstin Joelsson
Lars-Erik Nilsson
Diakonia: Erik Gustafsson
Fastighetsgrupp: (nyval)
Ramon di Zazzo sammankallande, Elin Grönberg, Marcus
Grönberg, Olle Hjelm, Lennart Rosdahl, Torbjörn Åhs,
Carin Rosdahl och Lotta Hjelm.
Kontaktperson med hyresgästerna (Gula huset):
Ramon di Zazzo
Insamlingsinspiratör: Ulf Edenholm
Teknikgruppen: Joakim Rosdahl sammankallande,
Torbjörn Åhs, Ramon di Zazzo och Peter Wäfors (bild).
Samt bild- och ljudtekniker.
Blomsterutsmyckning av kyrkorummet:
Kerstin Joelsson och Ninni Hedlund
Uthyrning av Örtagårdskyrkan: Eisiv Rosdal.
Husmor: Lotta Hjelm.
Servicegrupperna: Lotta Hjelm.
Städgrupperna: Pelle Rosdahl.
Valberedning:
omval 2014 - 2015: Sven-Åke Rosdal och Pelle Rosdahl.
(Valda t o m: 2014: Hans Lundberg sammankallande och
Eva Alexandersson)
Arkivarie: Erik Gustafsson
Materialförvaltare: Andreas Rosdal
Matrikelansvarig: Hans Lundberg
Musikråd: Andreas Rosdal, sammankallande, Christina
Gustafsson, Kristina Vidner och Marcus Grönberg.
Organister: Bengt Bergenbrant, Arne Carlsson, Kristina
Vidner och Christina Gustafsson.
Sång på äldreboende: Kerstin Joelsson och Inga-Lill
Eriksson sammankallande och Per-Olof Rosdal.
Kontaktperson Hjälmargården: Johan Knuuth
Kontaktperson Hela Människan: Roland Magnusson
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forts. § 13
Öppen kyrka; Pelle Rosdahl sammankallande.
Alpha: Pelle Rosdahl sammankallande.
Planeringsgrupp: Andreas Rosdal sammankallande,
Pastorer, Sång och musikansvarig, Husmor,
Örtagårdsbladets redaktör, ordförande och vice
församlingsföreståndare.
Planering ekumenik: Pelle Rosdahl.
Predikoturer/affischering: Eisiv Rosdal och Nicklas
Malmros.
Örtagårdsbladet: Eisiv Rosdal.
Församlingens hemsida: ansvarig utgivare: Peter Wäfors.
Syföreningen: Elise Persson.
Värma en liten: Christina Gustafsson.
Omsorgsgrupperna: Anna-Lena Rosdahl,
sammankallande.
Grupp l: Ing-Marie Wendin, Kjell Wendin och Erik
Gustafsson.
Grupp 2: Eva Alexandersson, Bengt-Göran Rosdal och
Kerstin Joelsson.
Grupp 3: Inga-Lill Eriksson
Grupp 4: Anna-Lena Rosdahl, Eisiv Rosdal, Per-Olov
Rosdal och Ulla Wedegård.

Verksamhetsinriktning
2014
bilaga 12

§ 14
Församlingens vice ordförande, Daniel Edenholm, redogör
för styrelsens förslag till inriktningen för år 2014.
Inriktningen för 2014 sammanfattas i de två orden
förankring och fördjupning, där vi vill tydliggöra och
fördjupa vår önskan om att våra olika ”mötesplatser” ska
växa och utvecklas.
Ordförande lämnar ordet fritt.
Karl-Erik Roberthson framför att han saknar något om
mission i inriktningen.
Ordföranden menar att inriktningen inte tar upp allt som är
viktigt, utan det som vi speciellt vill och behöver fokusera
på under kommande år. Mission är viktig och finns med
som en post i budgeten.
Ordförande ställer proposition på förslaget till
verksamhetsinriktning 2014
Årsmötets beslut:
att anta den föreslagna verksamhetsinriktningen för 2014.
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Förändrad ordning för
insamling och
redovisning

§ 15
Ulf Edenholm redogör för styrelsens förslag till
förändringar av insamlingar och redovisning.
Byggfonden är förbrukad och avslutas. Offer till
amorteringar och den fortsatta anpassningen sker i
församlingskassan.
Församlingens mission läggs som ett fast åtagande i
budgeten och offer sker till församlingskassan. Speciella
missionssatsningar kan också göras utöver det fasta
åtagandet.
En trädgårdsfond är införd för brandskadeersättningen.
Fonder kommer att redovisas över resultaträkningen.
Avskrivningar införs i redovisningen.
Ordföranden understryker att förslaget innebär att mission
och anpassningen inte längre kommer att få någon
särredovisning i resultatrapporten utan redovisas
gemensamt som insamlade medel i församlingskassan.
Karl-Erik Roberthson frågar hur pengar som öronmärkts
t.ex. i ett testamente kommer att hanteras.
Karl-Erik Roberthson föreslår
att: det fortsättningsvis ska göras separata insamlingar till
mission och att dessa ska särredovisas.
Daniel Edenholm stöder styrelsens förslag.
I ärendet yttrar sig även Olle Hjelm och Lars-Eric Nilsson.
Ordförande ställer proposition på styrelsens förslag och
Karl-Erik Roberthsons förslag och finner att årsmötet
beslutat enligt styrelsens förslag.
Årsmötets beslut:
- att speciella insamlingar till det fasta missionsåtagandet
och till byggfonden upphör.
- att gudstjänsternas insamlingar redovisas som
insamlade medel i församlingskassan.

Ajournering

§ 16
Årsmötet beslutar att ajournera förhandlingarna för en
bensträckare och förfriskningar.
Därefter återupptas förhandlingarna.

Budget 2014
bilaga 8

§ 17
Ulf Edenholm föredrar förslaget till budget och därefter
lämnas ordet fritt.
Karl-Erik Roberthson pekar på att missionsinsamlingarna
under 2013 har procentuellt minskat av den totala
insamlingssumman. Han framför att långsiktigt bör
missionsbudgeten utgöra 15 % av totalt insamlat.
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forts. § 17

Ordföranden säger att styrelsens budgetförslag till mission
i årets budget har följt missionsrådets förslag.
Karl-Erik Roberthson föreslår att till mission ska
102 000 kr. som ett fast åtagande budgeteras.
Ordförande ställer proposition på budgetförslaget mot
Karl-Eriks förslag och finner att styrelsens förslag har
antagits.
Årsmötets beslut:
att under posten mission anta den föreslagna budgeten.
Karl-Erik Roberthson reserverar sig mot beslutet till
förmån för sitt eget förslag.

Fördelning av
missionsmedlen

§ 18
Ordförande föredrar budgetförslagets fördelningen av
missionsanslaget.
Årsmötets beslut:
att missionsmedlen till det internationella arbetet (”Yttre
mission”) fördelas enligt nedan:
- 18 000 kr till arbete i Lettland/Vitryssland
(”Återvinningen” i Kungsör)
- 30 000 kr till arbete i Asien (Equmeniakyrkan)
- 30 000 kr till arbete i Brasilien (EFK)

Fördelning av anslag

§ 19
Ordförande redogör för budgetförslagets fördelning av
anslagen till samfunden.
Årsmötets beslut:
att anslå:
- 3 000:- till Equmeniakyrkans nationella arbete
- 3 000:- till Evangeliska Frikyrkans arbete i Sverige
- 3 000:- till Equmeniakyrkan, Region Svealand
- 3 000:- till Hjälmargården, Kristen Samverkan
Mellansverige (EFK).

Ombud till samfundens
konferenser

§ 20
Till samfundens årskonferenser kan vi välja och skicka
ombud. Det gäller:
- EFK:s kongress den 1 – 3 maj i Falun
- Equmeniakyrkans kyrkokonferens
den 29 - 31 maj i Stockholm.
Årsmötets beslut:
- val av ombud sker i styrelsen.
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Information och
rapporter
a) Lokalutredningen

§ 21

b) ”Hjärta för barn”

b) Marcus Grönberg redogör för projektet ”Hjärta för barn”
Projektet är på planeringsstadiet och kommer att
genomföras i samarbete med Hela Människan.

c) Sommarkollo 2014

c) Daniel Edenholm informerar om förberedelserna inför
sommaren sommarkollo. Inbjudningarna i skolorna ska
göras i april, och i maj ska rekryteringen av ledare och
barn vara klar.

d) Lokalavdelning av
”Hela människan”

d) Roland Magnusson redogör för tankarna på att starta
en lokalavdelning av ”Hela människan”.

e) Skatten

e) Marcus Grönberg informerar om Skattens nystart påskdagen. Vid en ledarsamling i veckan var 19 personer med.

f) Refill

f) Marcus Grönberg Refill. En del vuxna har anmält sig att
närvara under samlingarna. Ytterligare några till behövs,
liksom ledare.

g) Cellgrupper

g) Andreas Rosdal berättar att han arbetat med en grupp
under hösten. Den gruppen fortsätter nu med Kjell Wendin
som ledare. Andreas inriktar sig på en cellgrupp för
barnföräldrar.

h) Medarbetare
Öppen kyrka

h) Björn Jakobsson har avslutat sin praktikplats i
församlingen. Daniel Alvarsson kommer som ett nytillskott
med samma typ av tjänst.

i) Nya medlemmar

i) Tre nya medlemmar: Peter och Carina Hiller samt Britta
Ringqvist.

j) Kommande samlingar

j) 6/3 samtalskväll om lokalerna, 16/3 församlingsmöte,
22/3 församlingsafton medverkan av missionärerna Anna
och Jesper Elsander, 11/5 församlingsmöte.

k)
Äktenskapsbesiktning

k) Marcus Grönberg informerar om och rekommenderar
den ”äktenskapsbesiktning” som Brit-Marie och Ulf
Edenholm erbjuder.

a) Varje verksamhet i församlingen har fått möjlighet att
genom en enkät få framföra sina lokalbehov.
En kort redovisning av svaren på enkäten ges.
Samtal utifrån lokalgruppens utkast till förslag om fortsatt
anpassning kommer att ske i fastighetsgruppen och
styrelsen. Det kommer också att bli en samtalskväll i
församlingen och den 16 mars församlingsmöte med
beslut i den bordlagda frågan om kontant ersättning för
det nedbrunna förrådshuset samt samtal/beslut om den
fortsatta anpassningen.
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forts § 21
l) Katastrofinsamling

l) Per-Olof Rosdal informerar om att en extra insamling till
katastrofen i Centralafrikanska republiken kommer att
göras i samband med kaffeserveringen vid gudstjänsten
17 februari.

m) Kaffebjudning

m) Lennart Rosdahl meddelar att han och Anna-Lena
bjuder på kaffe vid serveringen den 17 februari.

Till årsmötet inkomna
frågor

§ 22
Inga frågor har inkommit.

Övriga frågor

§ 23
Ingen övrig fråga anmäls.

Avslutning

§ 24
Innan ordföranden Britt klubbar av årsmötet framförs ett
tack och delas ut blommor till två stycken avgående
styrelseledamöter. Det är till de två trotjänarna Per-Olof
Rosdal och Lars-Eric Nilsson.
Britt framför också ett tack till kökspersonalen och alla
närvarande för visat intresse och förklarar därefter
årsmötet avslutat.

Vid protokollet

Kjell Wendin
sekreterare

Justeras

Arne Carlsson

Elise Persson

Förteckning över bilagor:
Bilaga 1 Hälsning från Ingemar Nilsson
Bilaga 2 Församlingens verksamhetsberättelse för år 2013
Bilaga 3 Barn- och ungdomsarbetets verksamhetsberättelse 2013
Bilaga 4 Öppen kyrkas verksamhetsberättelse 2013
Bilaga 5 Utvärderingen verksamhetsinriktning 2013
Bilaga 6 Missionsrådets verksamhetsberättelse 2013
Bilaga 7 Byggfonden 2008-2013 och Byggfonden 2013
Bilaga 8 Resultat- och balansrapport 2013 och budget 2014
Bilaga 9 Diagram över insamlade medel 2013
Bilaga 10 Bokslutskommentarer 2013
Bilaga 11 Revisionsberättelsen
Bilaga 12 Verksamhetsinriktning 2014
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