STYRELSEN

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014-03-13 kl. 18.30- 22.30
§10-28/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Anderas Rosdal
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Marcus Grönberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Ulla Wäfors
Roland Magnusson
Olle Hjelm
Frånvarande:
Daniel Edenholm

ordförande
adjungerande, omsorgspastor
adjungerande, församlingsföreståndare
adjungerande, vice församlingsföreståndare
barn- och familjepastor
sekreterare
kassör

vice ordförande

Inbjudna från fastighetsrådet:
Lotta Hjelm
Ramon di Zazzo

Inledning
Britt inledde med att hälsa alla varmt välkomna och delade en personlig
reflektion från senaste perioden i sitt liv. Britt informerade även om att
hon kommer att ta en kort paus under en del av maj månad från
ordförandeskapet. Daniel Edenholm tar över ordföranderollen under
den perioden. Britt läste ur Psaltaren och avslutade sedan med en bön.
§10/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarar styrelsemötet öppnat och hälsar särskilt
deltagarna från fastighetsgruppen välkomna.

§11/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes med några tillägg.
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§12/14

Tidigare protokoll samt uppföljning av tidigare ärenden
Protokoll från styrelsemöte 2014-02-16 och 2014-01-30 lades till
handlingarna.

§13/14
bilaga 1

Ekonomi
Ulf informerade om att läget är under kontroll men vi behöver öka
offrandet för att klara den budget som är satt. Han informerade även
om hur han fortsättningsvis kommer att redovisa ekonomin med en
omarbetad resultatrapport. Se bilaga.

§14/14
bilaga 2

Lokalutredningen
Britt gav en återblick om vilka skeden frågan gått igenom tidigare. Hon
presenterade en lista över vilka åtgärder/önskemål som framkommit
under arbetets gång. Listan har hon även gjort en prioriteringsordning
för.
Beslutades att:
Att församlingen går till beslut om att använda försäkringspengarna
från det nedbrunna förrådet till fortsatt förbättringar av våra lokaler.

§15/14
bilaga 3

Övriga fastighetsfrågor/teknikgruppen
Marcus gav en snabb sammanfattning om vad som måste åtgärdas
gällande brandsäkerhet och utrymningsvägar i kyrkan utifrån den
brandsyn som är gjord. Vi har fått två månader på oss att åtgärda detta
från och med den 25 februari. Första prioritet är brandsläckare på
flertalet platser samt att låsa läktaren.

§16/14

Samverkan och arbetsformer- fastighetsgruppen
Beslutades att:
Fastighetsgruppen inbjuds till varje styrelsemöte under våren om några
frågor i ämnet finns att samtala om.

§17/14

Styrelsen uppdrag och arbetsformer
Frågan bordlades

§18/14

Sommarkollo 2014, ”Hjärta för barn”
Marcus rapporterade angående det aktuella läget för Sommarkollo. De
fyra ungdomarna som ska anställas för sommaren är klara. Vecka 26-28
kommer sommarkollo att arrangeras. Pengar börjar komma in via
sponsring. Skolor kommer att besökas v. 17.
Pelle rapporterade att arbetet med Hjärta för barn fortsätter. men inte i
riktigt samma takt som tidigare.
Kjell gav som förslag att vid något tillfälle bjuda in socialnämnden till
församlingen för att presentera vårt arbete.
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§19/14

Öppen kyrka/Dag Alpha
Pelle rapporterade att Öppen kyrka flyter på bra. Dag Alpha hade en bra
start med många deltagare.

§20/14

Hela människan
Pelle rapporterade lite om det som händer i Hela människan och
sammanfattade innehållet av en föreläsning några från församlingen
varit och lyssnat till i Örebro Korskyrka.
Britt kom med förslag om att starta en interimsstyrelse för arbetet.
Beslutades att:
Pelle får i uppdrag att starta en interimsstyrelse för Hela människan.

§21/14

Personal/praktikanter
a) Medarbetare Öppen kyrka
Daniel Alvarsson, Helena Johansson, Ammy Fedikina, Roland
Magnusson och Ulf Lundberg finns i församlingens arbete med Öppen
kyrka just nu, under formen arbetsträning.
b) Pastorernas ansvar och arbetsområden
Pastorerna redogjorde var och en för styrelsen vad de ser som sina
arbetsuppgifter och presenterade sina kommande mål för året.

§22/14

Medlemsfrågor
Flyttningsbetyg har skickats för Simeon Paraschakis till Korskyrkan i
Uppsala.

§23/14

Ombud till Samfundens konferenser
Beslutar att:
Styrelsen tillfrågar Lars-Erik Nilsson till att vara församlingens ombud
och att samordna ombuden till samfundens konferenser.

§24/14

Ärenden till församlingsmötet den 16 mars
a) Information: Förslag till fortsatt anpassning.
b) Beslut: Kontantersättning för det nedbrunna förrådshuset.
c) Beslut: Upprätta genomförandeplan för den fortsatta anpassningen.
d) Information: Brandsyn
e) Årsberättelse för det internationella arbetet 2013.
f) Ombud till samfundens konferenser
Information och rapporter:
a) Barn- och ungdomsarbetet
b) Sommarkollo 2014
c) Hjärta för barn
d) Öppen kyrka och Dag Alpha
e) Hela människan
f) Cellgrupperna
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forts § 24/14

g) Gå på djupet
h) Växande församling
i) Utflyttad medlem
j) Kommande möten och samlingar
k) Förrådshuset
l) Anpassningen

§25/14

Övrig information, rapporter, inkommande post
a) Från Equmeniakyrkan och EFK
Genomgång av Nyhetsbrev från Equmeniakyrkan.
b) Samtalet med RPG
Bordlades
c) Utvärdering av bönevecka.
Pelle rapporterade att en vecka kommer att genomföras i höst igen,
som förslag v. 35.
d)Gå på djupet
Hans rapporterade att två onsdagkvällar är inplanerade för Gå på
djupet, 2/4 och 4/6 kl. 19.00-20.30. Tanken är att ett tredje tillfälle ska
fastställas för våren och två tillfällen till hösten. Datum inte klara för
dessa än. Förslag på ämnen är: Varför Jesus, Försoningen, Frälsningen,
Församlingen och Mission.

§26/14

Nästa styrelsemöte
- Besök av Bertil Stutz.
- Växande församling återkoppling.

§27/14

Brev från Anny Patras angående en resa som hon ska göra med
hennes bibelskola till Estland.
Beslutar att:
Styrelsen beslutar att från missionskontot betala Annys kostnad för den
missionsresa som hon kommer att göra med sin bibelskola.

§28/14

Avslutning
Britt avslutade mötet och Andreas bad en bön för församlingen.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Minnesannteckningar från samtalskväll om fortsatta anpassningen 2014-03-06
Bilaga 3 Minnesanteckningar Fastighetsgruppens möte 2014-02-27
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