STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -08-12 kl. 18.30 – 22.45
§§ 66/14- 79/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Anderas Rosdal
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Olle Hjelm
Ulla Wäfors

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

Frånvarande:
Marcus Grönberg
Inledning
Kjell inledde mötet med att tala om frukter och uppmanar oss till att
vara vaksamma för de andliga smakerna, och bad en bön för
styrelsemötet.
§66/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§67/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes med några få ändringar,
Ekonomin flyttas till efter Medlemsfrågor.

§68/14

Tidigare protokoll
Inga tidigare protokoll lades till handlingarna.

§69/14

Fastighetsfrågor
a) Genomförandeplan, läget
Olle rapporterade att det går långsamt och det jobbas fortfarande på
uterummet, men arbetet kommer att fortgå enligt schemat. Olle
meddelar även att han kommer att ha mindre tid för anpassningen
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en tid framåt och flaggar för att han behöver hjälp med ledningen av
arbetet.
Beslutades att:
Pelle jobbar med att tillfråga en lämplig person för att stötta Olle.
b) Brandskydd
Britt rapporterade att vi har fått anstånd på tre månader för att
färdigställa de som fanns på åtgärdslistan efter den brandsyn som
gjorts tidigare. Hon meddelade även att Marcus har fått ansvar för
att färdigställa brandskyddsdokumentationen.
c) Långsiktig plan för att lösa ansvaret för larm och rutiner kring det
(bordlagd fråga).
Beslutades att:
Fastighetsgruppen får i uppdrag att se över frågan.
d) Olle rapporterade om att vi har problem med kyrkans
avloppssystem. Det har visat sig att ett avloppsrör är av under
fastigheten. Undersökningar pågår och Olle återkommer i frågan när
undersökningarna är färdiga.
§70/14

Refill ht (att följa upp från junisammanträdet)
Pelle rapporterade hur nuläget är inför hösten. Marcus är inte aktuell
för att tjänstgöra som pastor under höstterminen. Därmed kommer
Marcus heller inte att arbeta med Refill. Christoffer Magnusson är
däremot intresserad av att arbeta med Refill.
Beslutades att:
Föreslår till församlingsmötet den 17/8 att erbjuda Christoffer
Magnusson en vikarietjänst på 25 % för att arbeta med Refill under
höstterminen.

§71/14

Ansökan om kommunalt bidrag för barn- och ungdomsarbete
2015
Marcus får i uppdrag att iordningsställa ansökan och se till att den
skickas in i rätt tid. Pelle ger Marcus uppdraget.

§72/14

Information, rapporter, inkommande post
a) Från sommarens läger och Sommarkollot
Daniel gav en hälsning från Smajllägret att det var uppskattat och
fungerade väl. Daniel rapporterade även från Sommarkollot, det har
fungerat väl och gett ett gott resultat.
b) Uppstarter och planering
Cellgrupperna som haft sommaruppehåll drar igång igen vecka 34.
c) Kvalitetshandboken
Daniel rapporterade om att arbetet fortgår och mer information
kommer under kommande församlingshelg.
d) Från EFK och Equmeniakyrkan. Se respektive hemsidor.
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§73/14

Personalfrågor
Daniel rapporterade från personalutskottet att möten har hållits men
att inget fanns att informera om i dagsläget. Britt meddelade att hon har
lämnat personalutskottet.
Olle deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Beslutas att:
Förslag att erbjuda Marcus andra arbetsuppgifter under hösten med
mer praktisk karaktär och arbetsledaruppgifter. Uppdrag ges till Daniel
att kontinuerligt föra samtal med Marcus angående hans fortsatta
pastorstjänst. Marcus tjänst under hösten kommer att finansieras via
anpassningsfonden.
Pelle gav en snabb rapport om dagsläget för församlingens anställda
och praktikanter. Idag har vi betalt för en person i Fas 3, Pelle kommer
att arbeta för att få en person till inom kort. Kommunen är fortsatt
nöjda med det vi erbjuder.

§74/14

Medlemsfrågor
Dopgudstjänst kommer att hållas den 31 augusti, samt medlemsintag.

§75/14
bilaga 1

Ekonomi- läget analys och åtgärder
Ulf informerade om den aktuella ekonomin. Insamlat från föregående år
är skillnaden inte så stor, utgifterna är däremot större. Offer totalt
minus 15,5 Tkr mot föregående år. Församlingskassan ligger totalt
minus 25 Tkr mot föregående år. Mot budget ligger församlingskassans
offrande på minus 81,5 Tkr. Resultatet per sista juli är minus 164 Tkr.
Pelle rapporterade om att fokus kommer att läggas under september
månad på givandet under flera tillfällen i våra gudstjänster.

§76/14

Ärenden till kommande församlingsmötet den 17 augusti
a) Ekonomin, Britt och Pelle
b) Från Sommarkollot, Roland
c) Kåfalla, ämnen mission, omsorg och NFU, Pelle
d) Böneveckan, Pelle
e) Supersöndag, Pelle
f) Equmeniakyrkans årshögtid, Lars-Erik
g) Missionsinfo, Lars-Erik
h) Fastighetsfrågor, Olle
i) Personalfråga, ämne Marcus och Christoffer, Britt och Pelle
j) Kommande samlingar, Andreas
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§77/14

Styrelsens kommande möten och samlingar
17/8
Församlingsmöte
21- 22/8
Ledardygn på Kåfalla
22-24/8
Församlingshelg
11/9
Styrelsemöte, Fika Ulf
9/10
Styrelsemötet, Fika Magdalena
12/10
Församlingsmöte
7-8/11
Växande församling
13/11
Styrelsemöte, Fika ?
16/11
Församlingsmöte
11/12
Styrelsemöte, Fika ?

§78/14

Övriga frågor
Ulla frågar hur församlingen ser på/planerar för tisdagsbönen, då
besöksantalet har minskat.
Andreas rapporterade från gruppen som ansvarar för bönen i
församlingen, de har som förslag att bön kommer att ske på tisdag- och
torsdag mornar kl. 07.30-08.00, samt en bön och lovsångssamling en
söndagskväll i månaden.
Ulla uppmanar församlingen att mer på allvar ta tag i stadens
ekumeniska arbete mellan samtliga församlingar. Hon efterfrågar mer
bön och välsignelser för övriga församlingar i våra samlingar. Hon ger
förslag om att det skulle vara bra med ett möte mellan alla församlingar
kontinuerligt, förslagsvis en gång per kvartal.

§79/14

Avslut
Andreas ber en avslutningsbön. Mötet avslutas kl.22.45

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna
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