FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2014-08-17
§§ 22/14 – 32/14
Cirka 30 personer närvarande

Öppnande

§ 22/14
Britt förklarade församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 23/14
Godkändes

Val av justerare

§ 24/14
Till att justera dagens protokoll valdes Lars-Eric Nilsson.

Ärendelistan

§ 25/14
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

Fastighets- och
lokalfrågor
a) Avlopp

§ 26/14

b) Anpassningen

b) Olle Hjelm rapporterade statusen gällande det
anpassningsarbete som församlingen har valt att utföra av
vår gård och fastighet. Det är inte så många som anmält
sitt intresse för att hjälpa till. Är någon intresserad så
meddela Ramon di Zazzo eller Olle Hjelm. Arbetet
kommer därmed eventuellt att ta lite längre tid än som
fastställts sen tidigare.

c) Brand- och
larmansvarig

c) Olle Hjelm framförde frågan från fastighetsrådet till
församlingen, om någon person vill ta på sig ansvaret för
församlingens brand- och larmsystem. Är någon
intresserad av detta ansvar får man kontakta Ramon di
Zazzo eller Olle Hjelm.

a) Olle Hjelm rapporterade statusen angående
församlingens problem med avloppen. CW- rör har
undersökt avloppen med filmning och sugning och har
konstaterat att ett stopp finns någonstans under kyrkan.
Det kommer att ske en sugning av jordmassor den 18
augusti för att få en tydligare bild av problemet.
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Ekonomirapport/
Supersöndag

§ 27/14
Britt rapporterade om församlingens ekonomiska läge.
Pelle informerade om vad Supersöndag är och när den
kommer att ske. Söndagen den 21 september kommer att
starta med en gemensam frukost kl.09.00. Därefter
kommer en undervisning att hållas med Joakim
Samuelsson som är inbjuden som talare. Klockan 10.30
serveras söndagens kyrkkaffe, sedan följer den ordinarie
gudstjänsten.

Marcus tjänstgöring

§ 28/14
Britt gav en snabb rapport angående Marcus fortsatta
tjänstgöring under hösten. Marcus kommer inte att
tjänstgöra som pastor under höstterminen, utan hans
arbetstid kommer innehålla mer praktiska göromål med
den anpassning av våra lokaler som är planerad, vilket blir
en personalvårdsåtgärd. Hans lön kommer att finansieras
av byggnadsfonden.
Britt läste även upp ett brev från Marcus själv (bilaga 2).

Eventuell vikarie, barn
och ungdom

§ 29/14
Pelle gav en rapport över hur församlingens barn och
ungdomsarbete ligger till och presenterade några tankar
över hur behovet för vårt ungdomsarbete inför hösten ser
ut. Ungdomsarbetet har idag ingen ledare och för att
församlingen ska kunna bedriva ett ungdomsarbete som
det har skett tidigare, så behöver församlingen anställa en
person på 25%
En fråga om något ungdomsteam kan vara en lösning kom
upp. Pelle svarade med att han kollat upp möjligheterna
kring detta och det ser inte ut som att det går att lösa inför
hösten, däremot eventuellt nästkommande år.
En fråga angående Marcus fortsättning efter hösten kom
upp. Inget svar fanns att ge i dagsläget på den frågan. Ett
svar förväntas finnas vid nästkommande församlingsmöte.
Förslag till beslut:
Styrelsen ber församlingsmötet om förtroendet att, ifall
tillfället ges, anställa en vikarierande ledare/pastor för
arbetet med barn och ungdom. Beslut om förlängning tas
vid nästföljande församlingsmöte. Tjänstegrad upp till
25%
Församlingsmötet beslutade att:
Följa styrelsens förslag.
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Information och
rapporter:
a)Kommande möten
och samlingar.

§ 30/14
a) Nästa församlingsmöte blir den 12 oktober.
Andreas rapporterade om en ny samling som kommer att
ske en gång i månaden på söndagskvällar. Det blir en
samling med bön och lovsång.

b)Böneveckan

b) Pelle rapporterade om nya tider för bönen i
församlingen. Bön kommer att ske måndag- och
torsdagmornar kl 07.30-08.00. Nya bönetider drar igång
efter böneveckan.

c) Församlingshelgen

c) Olle Hjelm hälsade från Lotta Hjelm, att vi som ska
delta på församlingshelgen gärna ska kontakta Lotta
angående det mejl hon skickat ut. Hon vill ha hjälp med
bidrag av diverse mat till församlingshelgen snarast.

d) Inbjudan
Retreatdygn

d) Britt upplyste om en inbjudan som kommit för ett
Retreatdygn på Kilsbergsgården den 18-19/10-2014 via
Equmeniakyrkan. Är någon intresserad så kontakta Britt
för mer info.

e) Sopplunch

e) Christina Gustafsson hälsade att på tisdagen i
böneveckan blir det sopplunch i samband med bönen.

f) Tack

f) Britt tackade Roland Magnusson för den tid han varit
anställd i kyrkan och gav honom ett litet paket.

Övriga frågor

§ 31/14
Ulla Wedegård ställde frågan om någon av de andra två
pastorerna som är anställda i församlingen kan tänka sig
att gå upp 25% i tid för att arbeta med barn och ungdomar.
Styrelsen ber att få återkomma i frågan.

Avslutning

§ 32/14
Britt avslutade mötet och Ingemar Nilsson bad en bön.

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Magdalena Knuuth
sekreterare

Britt Lundberg

Lars-Eric Nilsson
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