STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -06-11 kl. 18.30 – 23.00
§§ 53/14- 65/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Anderas Rosdal
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Olle Hjelm

ordförande
vice ordförande
adjungerande, omsorgspastor
adjungerande, församlingsföreståndare
adjungerad, vice församlingsföreståndare
sekreterare
kassör

Frånvarande:
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Inledning
Hans inledde och hälsade alla välkomna med att läsa Matt 4:1-11 och
bad en bön för församlingsmötet.
§53/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§54/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§55/14

Tidigare protokoll
Protokoll från Församlingsmötet 2014-05-11, Styrelseprotokoll 201404-10, 2014-05-08 lades till handlingarna.

§56/14
bilaga 1

Ekonomi
Ulf informerade om den aktuella ekonomin. Församlingskassan är svagt
nedåtgående och det vore bra om den kurvan bryts så fort som möjligt
för att inte halka efter. Se bilaga 1.
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§57/14

Fastighetsfrågor
a) Läget genomförandeplan
Olle informerade om vad som hänt i frågan sedan församlingsmötet.
Några anmälningar till inventeringen för villiga arbetare har börjat
komma in, men det vore bra om det kom in fler.
b) Bordlagd fråga brandskydd/brandskyddsansvarig/Köpings
brandservice (45/14)
Beslutades att:
Ordförande tar kontakt med Fastighetsrådet för att få protokollet
från brandsynen. Hon kommer också att ordna en pärm i arkivet för
fastighetsfrågor där protokollet kommer att sättas in.
c) Bordlagd fråga (§45/14) angående larmansvarig samt rutiner/ nytt
lås för dörren vid ingången mot hyreshuset
Beslutades att:
Fastighetsgruppen får i uppdraget att se över vilken lösning som
kan hittas för ”nytt lås” vid ingången mot hyreshuset.

Under sommaren kommer Marcus att ansvara för larmet under v2528, v29-30 Roland, Daniel v 31, Pelle v32, v 33- ff Marcus. Magdalena
får i ansvar att sätta upp skylt om detta vid dörren.

Långsiktig plan för att lösa ansvaret för larm och rutiner kring det.
Beslutades att:
Bordlades
§58/14

Bordlagd fråga (§51/14) om ansvar för församlingens mail
Ordförande har ansvaret för att hålla koll på församlingens mail.
Beslutades att:
Att ta bort mailadressen från örtagårdsbladet.

§59/14
bilaga 2

Personalfrågor
a) Öppen kyrka, fas 3:are, mm
Pelle informerade om att Lena Sandman har börjat sin anställning
via Fas 3 i Öppen kyrka, en tjej till är på gång. De två är de som är
aktuella just nu, framöver kommer det att bli fler. Stämningen bland
de anställda är god.
Björn Jakobsson har fått praktik i församlingen på 75 % fram till 15
augusti. Han kommer att se över trädgården och vara i köket på
Öppen kyrka. Även ta hand om ljudet under gudstjänsterna under
juli månad.
Arboga tidning har varit och gjort en intervju angående
församlingens café, Öppen kyrka. Kommer att bli ett reportage i
tidningen.
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forts. § 59/14
b) Marcus sjukskrivning
Planen är att Marcus kommer tillbaka från sin sjukskrivning från
och med v 25 på 25 %. Om det går bra fortsätter han att arbeta fullt
från och med den 12 augusti och börjar med 4 veckors semester.
c) Refill ht (§46/14)
Följer upp frågan vid nästa möte.
d) Sommarkollo
Inget fanns att redovisa.
e) Pastorernas kvartalsrapport
Andreas rapporterade utifrån sina tre huvudmål. Han var i det stora
hela nöjd med resultatet han uppnått för våren. Inga nya mål fanns
att rapportera.
Pelle rapporterade från den senaste perioden som gått och sina
huvudmål. Det har varit en spännande period med mycket nytt som
har dykt upp, så det finns en del kvar av målen att sträva mot. Inga
nya mål fanns att rapportera.
f) Planerad kompetensutveckling
Andreas kommer i höst att via Bilda göra en resa till Israel den 1724 november med inriktning på nyskapande av församlingsmusik.
Pelle kommer i höst att delta på en studieresa till Södra
mellanöstern mellan den 22-29 november. Resan går ut på att
utrusta pastorer i Sverige för att fortsätta arbeta med
Sverigestrategin som EFK:s kongress antog år 2010.
§60/14

Samverkansformer Örtagårdskyrkan/Hela människan
Pelle gav en snabb rapport från det möte som hölls med Hela
människan tillsammans med styrelsen den 28 maj.

§61/14

Hjärta för barn, ansökan till allmänna arvsfonden
Britt rapporterade om arbetet angående vårt projekt kring Hjärta för
barn. För att utveckla den ansökan som ska skickas i till arvsfonden,
kommer gruppsamtal att hållas med barnen som deltar under
sommarkollot. Gruppsamtalen kommer att fokusera på att ta reda på
vad barnen själva har för önskemål/behov av i vår kommun.

§62/14

Information, rapporter, inkommande post
a) Sommarkollo
Roland rapporterade att arbetet flyter på bra. En startträff med
hjärt- och lungräddning och lära känna tema, är planerad för alla
anställda och feriearbetare för sommarkollot.
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forts. § 62/14
b) Kvalitetshandbok
Daniel informerade om hur han kommer att fortsätta driva arbetet
med vår kvalitetshandbok.
§63/14

Kommande möten och samlingar
a) Utvärdering som underlag för planering av hösten styrelsemöten
Beslutades att:
Att fortsätta styrelsemöten på torsdagar under hösten, ytterligare
dagar för andlig fördjupning återkommer pastorerna med.
Att ha två pausar under styrelsemötena á 10 minuter istället för en
lång. Servera lättare fika med frukt.
b) 12 augusti 18.30 styrelsemöte, fika Kjell
c) 17 augusti 18.30 församlingsmöte efter gudstjänsten och kyrkkaffe
d) 21 -22 augusti styrelsen Kåfalla.
e) Pelle informerar
Under hösten planeras bön till tisdagar och torsdagar kl. 07.00-08.00.

§64/14

Övriga frågor
Roland framförde en fråga som kommit från deltagarna i Öppen kyrka
om att få en glassbox till caféet.
Beslutades att:
Inte i dagsläget införskaffa någon glassbox. I framtiden kan frågan tas
upp igen om ett mer tydligt café startas upp i församlingen.

§65/14

Avslutning
Britt avslutade mötet kl. 23.00, Pelle och Magdalena bad en bön.

Vid protokollet:
Magdalena Knuuth

Justeras:
Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna
Bilaga 2. Öppen Kyrka minnesanteckningar 2014-05-13
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