FÖRSAMLINGSMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans församlingsmöte 2014-03-16 kl.12.30-13.30
§§ 1/14 – 11/14
Öppnande

§ 1/14
Ordförande Britt Lundberg förklarade församlingsmötet
öppnat och hälsade alla varmt välkomna. Magdalena Knuuth
hälsades välkommen som nyvald styrelsemedlem och nyvald
församlingssekreterare.

Mötets behöriga
utlysande

§ 2/14
Godkändes.

Val av justerare

§ 3/14
Beslutade att:
Eisiv Rosdal valdes till att justera protokollet.

Ärendelistan

§4/14
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

Ekonomirapport

§ 5/14
Ulf Edenholm välkomnades av ordförande som ny medlem i
styrelsen och till nyvald kassör för församlingen. Ulf
rapporterade för det aktuella ekonomiska läget. Se utsänd
rapport.

Fastighets- och
lokalfrågor

§ 6/14
a) Information: Förslag till fortsatt anpassning
Ordförande gav en snabb återblick av vad som skett i frågan
tidigare. Marcus Grönberg gav en sammanfattning av vad
som framkommit som förslag i olika diskussionsforum sedan
föregående möte.
b) Kontantersättning för det nedbrunna förrådshuset.
En fråga kring den faktiska summan som det gäller kom upp.
Ordförande redogjorde för att ingen exakt summa har gått att
få fram av försäkringsbolaget, men summan 700 000 kr har
preliminärt angetts.
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forts. § 6/14
Beslutades att:
- till försäkringsbolaget anhålla om att få kontant
ersättning för det nedbrunna förrådshuset.
- Dessa medel används till anpassnings- och
fastighetskostnader.
Beslutet var enhälligt.
c) Upprätta genomförandeplan för fortsatt anpassning.
Beslutades att:
- uppdra åt fastighetsgruppen att upprätta en
genomförandeplan för den fortsatta anpassningen.
d) Information: Brandsyn
Marcus Grönberg gav en information kring den brandsyn som
genomförts i församlingens lokaler. Arbetet kring det som
måste åtgärdas kommer att startas omgående. Med anledning
av vad som framkommit i brandsynen kommer läktaren
fortsättningsvis att vara låst när inget behov finns av den.
Årsberättelse för det
internationella arbetet
2013

§ 7/14
Kerstin Joelsson läste upp årsberättelsen för församlingens
internationella arbete år 2013. Kerstin uppmanade
församlingen att delta nästa helg då Anna och Jesper Elsander
kommer på besök.

Ombud till
samfundens
konferenser

§ 8/14
Lars-Erik Nilsson är vald att vara ombud för församlingen.
Han är också sammankallande av anmälningar för ytterligare
deltagare till konferenserna.

Information och
rapporter

§ 9/14
a)Barn-och ungdomsarbetet
Josefine Edenholm informerade om Skatten 2:0 med start
Påskdagen. Josefine kommer att delta som ledare vid
Hjälmargårdens läger vecka 26, det behövs flera ledare för att
alla barn som vill åka får följa med. Meddela Josefine om du
vill anmäla dig som ledare till lägret! Marcus Grönberg
informerade kring det aktuella läget för Refill. Christina
Rosdahl gav en kort sammanfattning kring läget i Sjungis.
Hon ber om förbön för arbetet då det finns en sammanhållen
grupp som troget kommer men som har lite svårt att släppa in
nya besökare.
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forts. § 9/14
b) Sommarkollo 2014
Veckorna 26-28 kommer kollot att arrangeras. Kontakt med
stödcentrum och socialen har tagits, och de kommer att hjälpa
till med att rekrytera barn som har behov att få vara med på
kollot. Fyra ungdomar har anställts till att vara ledare
tillsammans med Marcus Grönberg och Roland Magnusson.
c) Hjärta för barn
Pelle Rosdahl gav lite information kring hur ett fortsatt arbete
efter årets sommarkollo ska kunna drivas. En grupp som är
intresserade i församlingen jobbar med detta, funderingar
finns om det skulle kunna startas ett arbete utifrån Hela
människan.
d) Öppen kyrka och Dag Alpha
Arbetet med Öppen kyrka rullar på och fungerar väl. Ca 1025 gäster kommer per tillfälle. Pelle Rosdahl delade även en
fundering kring hur vi som församling ska kunna ”äga”
arbetet med öppen kyrka i framtiden.
Dag Alpha har kommit igång och det känns som en positiv
start.
En heldag i Botkyrka kommer att hållas den 17 mars 2014
med undervisning för Hela människans medarbetare.
e) Hela människan
Ordförande informerade om att ett arbete pågår med att
undersöka formerna för hur det fortsatta lokala samarbetet ska
se ut, angående Hela människan.
f) Cellgrupperna
Andreas Rosdal rapporterade kring arbetet med
cellgrupperna. Tanken bakom cellgrupper där medlemmarna i
grupperna ökar, för att sedan delas till att bli fler grupper, har
kommit igång och nu finns ytterligare en cellgrupp.
g) Gå på djupet
Hans Lundberg berättade om den nya satsningen, Gå på
djupet. Upplägget är undervisning med tillfälle för frågor.
h) Växande församling
Pelle Rosdahl informerade om arbetet med Växande
församling, vilket är en fortsättning av arbetet kring den
medlemsundersökning som genomförts nyligen. Sune Nordin
är utvald till att vara församlingens handledare.
i) Utflyttad medlem
Simeon Paraschakis har begärt utflyttning från församlingen
till Korskyrkan i Uppala.
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forts. § 9/14
j) Kommande möten och samlingar
Lördagen den 22 mars kl. 16.00 besök av Anna och Jesper
Elsander.
Onsdagen den 2 april kl. 19.00-20.30. Gå på djupet.
Söndagen den 11 maj: Församlingsmöte
Helgen 22- 24 augusti: Församlingshelg på Kåfalla
Söndagen den 15 juni: eventuellt Kyrkornas dag
Den 25-31 augusti: Bönevecka
Övriga frågor

§ 10/14
Inga övriga frågor fanns.

Avslutning

§11/14
Ordförande avslutade församlingsmötet och Hans Lundberg
bad en avslutningsbön.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Magdalena Knuuth
sekreterare

Britt Lundberg
ordförande

Eisiv Rosdahl
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