FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2014-05-11
§§ 12/14 – 21/14
Cirka 30 personer närvarande

Öppnande

§ 12/14
Daniel Edenholm förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 13/14
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 14/14
Till att justera dagens protokoll väljs Leif Vidner.

Dagordningen

§ 15/14
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomirapport

§ 16/14
Ulf Edenholm informerar att vi har samlat in ca 950 000
kr på 12 månader. På 16 månader har medeloffrandet ökat
med ca 11 700 kr. Under april samlade vi in 92 819 kr.
Medeloffrandet per månad ligger på ca 84 600 kr. Vårt
långsiktiga behov är ca 90 000 kr. Sammanfattningsvis är
läget under kontroll men vi behöver öka vårt offrande
något för att komma ikapp det vi låg under i januari och
februari.

Personalfrågor:
a)Sjukskrivning

§ 17/14
a) Pelle Rosdahl berättar att Marcus Grönberg är
sjukskriven sedan en månad. Han lider av en
utmattningsdepression. Han har haft för mycket omkring
sig och behöver bromsa. Marcus har regelbunden kontakt
med sin läkare. Han mår nu lite bättre och kommer att
jobba 50% i sin firma. Från sin tjänst i församlingen är
han helt sjukskrivning.
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forts. § 17/14
b) Medarbetare vid
Sommarkollo
c) Platsansvarig för
Öppen Kyrka

b) Pelle informerar att Amanda Harrysson kommer att
anställas som vikariera för Marcus Grönberg under
Sommarkollot.
c) Pelle påminner om att Öppen Kyrka vuxit mycket
under sina 2,5 år. Vi har fin kontakt med Stödcentrum i
Arboga kommun. Tanken är att verksamheten ska drivas
med pengar som inte belastar församlingens ekonomi.
Bidrag från olika fonder har sökts. Det har varit svårt.
Genom samtal med Arbetsmarknadsenheten (AME), har
ett förslag kommit att vi kan anställa 2-3 Fas-3-are.
Styrelsen har ställt sig positiv. Ett kontrakt på halvtid för
en Fas-3-are kan ge 4 500 kr.
Nu är det dags att ännu bättre förankra arbetet i Öppen
Kyrka. Det behövs en platsansvarig på halvtid. Ulf
Lundberg kan få anställningsstöd för en sådan tjänst.
Styrelsen föreslår att församlingen anställer Ulf Lundberg
som platsansvarig för Öppen Kyrka på halvtid.
Församlingsmötets beslut: Ulf Lundberg anställs som
platsansvarig för Öppen Kyrka på halvtid.

Fastighets- och
lokalfrågor:
a) Anpassningen av
ÖK

§ 18/14
a) Olle Hjelm informerar att Fastighetsgruppen behandlat
frågan om fortsatt anpassning av församlingens lokaler.
Olle har fått uppdraget att vara projektledare. Frågan har
behandlats både på tidigare församlingsmöte och
församlingsafton. En prioriteringsordning har nu gjorts.
Arbeten som väntar på att utföras är bl.a. utemiljön där
uthuset stod, förråd för redskap, personalutrymmen med
omklädning i källaren, övervåningens kök, hall och
trappa, rummet längst upp är kontorsplats nu men ska bli
ett rum för bön och samtal, entrén mot öster ska bli
mysigare, nya flexibla möbler till caféutrymmet, klädställ
vid entrén mot norr, suterrängvåningen (f.d. scout) ska bli
allmänt kontorsutrymme och konferenslokal,
kyrkorummet ska uppgraderas när det gäller form, färg
och ljus.
Om försäkringspengarna ska räcka till alla dessa behov
behövs mycket frivilligarbete från församlingens
medlemmar. Allt arbete ska samordnas genom Olle. Han
har arbetslöfteslappar att dela ut där vi kan anmäla oss till
något visst arbete i lokalerna. Olle poängterar att allt är på
idéstadiet och att en inventering görs nu i maj. Olle och
Lennart Rosdahl har börjat med markberedning på
rivningstomten. I höst kommer de även att iordningställas
ett mindre förråd. Samtal om prioriteringsordningen. Ett
flertal medlemmar deltar.
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forts. § 18/14a

Daniel sammanfattar att styrelsen utsett Olle till
projektledare för den fortsatta anpassningen av ÖK. Nu
ska församlingsmötet besluta om att arbeta efter den
presenterade prioriteringsordningen.
Församlingsmötet beslutar att: arbeta efter den körplan
som Olle Hjelm har presenterat.

b) Brandskydd

b) Olle berättar att det var brandskyddskontroll i ÖK för
två månader sedan. Vi fick åläggande att rätta till några
saker. Bl. a. behöver vi tillsätta en brandskyddsansvarig.
Anmäl intresse till Ramon di Zazzo eller Olle Hjelm!

Information och
rapporter:
a) NFU

§ 19/14
a) Pelle ger en kort tillbakablick på den NFUundersökning som församlingen deltar i sedan flera år
tillbaka. I år fick 30 medlemmar som alla är engagerade i
mindre grupper i församlingen svara på NFU-enkäten. De
siffror som redan tidigare var höga stärktes ytterligare.
Det går t.ex. att se att verksamheten blivit mera
gåvobaserad och att ledarskapet är mer utrustande. Bland
de höga värdena fick gudstjänsterna lite lägre poäng.
Gudstjänsterna blir alltså en utmaning att arbeta vidare
med. Vår handledare Sune Nordin har besökt styrelsen. Vi
kommer att ta upp mer om NFU på den planerade
församlingshelgen.

b) Hela Människan

b) Pelle informerar om vårt samarbete med Hela
Människan, där vi finns med som huvudman. Nu vill vi
förtydliga vårt samarbete genom att ta steget och bli en
lokalavdelning av Hela Människan. Några ekonomiska
åtaganden innebär det inte för församlingen. Örjan Vallin,
deras sverigeansvarige, kommer på en samling d. 28/5.
Frågan om huvudman återkommer i höst. I så fall behöver
vi göra en stadgeändring.

c) Hjärta för barn

c) Pelle presenterar ett initiativ som vuxit fram genom
arbetet med Sommarkollo. Vi vill nå barn som har det
tufft hemma genom att de lever med trasiga förhållanden.
Det finns en kategori barn som inte talar så gärna om sin
situation och inte har kraft att själva byta miljö. Vi har nu
skrivit en vision för att söka pengar för dessa utsatta barn.
Tanken är att församlingen kanske skulle kunna ha ett
fritidshem! Roland Magnusson driver frågan. Det skulle
behövas tre anställda för att ta hand om ca 15 barn.
Tanken har fötts att vi kan skapa ett unikt projekt genom
att erbjuda tre pensionärer arbete på fritidshem i
församlingens regi! På så vis kan vi även kanske få vara
med om att överbrygga generationsklyftor.
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forts. § 19/14
d) EFK:s Kongress

d) Lars-Eric Nilsson rapporterar att 440 deltagare från
101 församlingar var samlade till EFK:s Kongress i Falun
i början av maj. Kongressen valde enhälligt Daniel
Norburg till ny direktor för EFK. Många viktiga frågor
berördes i smågrupper och storforum. Beslutades även att
starta en framtidsgrupp för att bearbeta de utmaningar
som EFK står inför bl.a. när det gäller ekonomi,
samarbete med församlingar och att presentera Kristus i
omvärlden.

e) Missionsinformation

e) Lars-Eric ger några glimtar ur ett brev från Fortaleza i
nordöstra Brasilien, skrivet av EFK:s regionansvariga
Ann-Maria Jonsson samt ett brev från Altamira i
Amazonas, skrivet av våra vänner Mattias och Louise
Jonsson. Båda breven handlar om barns utsatta situation.

Övriga frågor:
Sommarkollo

§ 20/14
Daniel informerar att årets Sommarkollo under v. 26-28
nu har 120 anmälningar till 72 platser. Dessa medarbetare
kommer att jobba med kollot: Elias Wäfors, Anney
Patrash, Julia Allard, Christoffer Magnusson, Roland
Magnusson.

Avslutning

§ 21/14
Nästa församlingsmöte blir den …. Ordföranden förklarar
församlingsmötet avslutat och ber en bön.

Vid protokollet

Justeras

Lars-Eric Nilsson

Daniel Edenholm

Justeras

Leif Vidner

sekreterare
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