STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -09-11 kl. 18.30 – 21.00.
§§ 84/14- 96/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Marcus Grönberg
Frånvarande:
Anderas Rosdal

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

barn- och ungdomspastor
adjungerande, omsorgspastor
Inledning
Ulf inledde mötet med att läsa och tala utifrån Josua 1:1-9.
En bön bads för styrelsemötet.

§84/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§85/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§86/14

Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll från den 140812 lades till handlingarna.

§87/14
bilaga 1

Ekonomi
Ulf redogjorde för det ekonomiska läget, se bilagor.
Ulf informerade även om att möjligheten finns nu till att offra/betala till
församlingen genom swish.
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Arvet från Lisa Andersson har nu kommit till församlingen, det blev en
gåva på 126 195kr till mission.
§88/14
bilaga 2

Fastighetsfrågor
a) Genomförandeplan, läget
Pelle erbjöd sig att ta över arbetet med anpassningen då Olle avsagt
sig det. Pelle presenterade en genomförandeplan som han kommer
att arbeta utifrån. Se bilaga.
b) Brandskydd, läget
Marcus gav en rapport kring vad som återstår i arbetet kring
brandskyddet. Vi är en god bit på väg men utbildning och arbete av
rutiner är i stort det som återstår, plus dokumentation. En
brandskyddsansvarig måste utses och två
brandskyddskontrollanter.
Beslutades att:
Pelle valdes till att vara församlingens brandskyddsansvarig och Ulf
Lundberg ska tillfrågas om att vara brandskyddskontrollant.
Valberedningen ombeds att tillfråga ytterligare en person till att
vara brandskyddskontrollant.

§89/14

Information, rapporter, inkommande post
a) Uppstarter och planeringar
Ulf Lundberg drar igång en lunchsamling på tisdagarna under
Öppen kyrka med ett material utifrån Leva inte bara överleva.
Övriga verksamheter är nu igång.
b) Kvalitetshandboken
Kvalitetshandboken ligger lite vilande förutom arbetet med
inriktning och vision för församlingens barn och ungdomsarbete.
c) Från EFK och Equmeniakyrkan
d) Församlingshelg 2015
Nästa års församlingshelg preliminärbokas 27-30 augusti på Kåfalla.
Styrelsen inleder med ett ledardygn som fortsätter med
församlingshelg för hela församlingen.
e) Hela människan
Förslag om att lämna in en intresseanmälan om att bli en del av
enheten Hela människan.
Beslutades att:
Att Pelle lämnar in en ansökan om intresseanmälan för att bli en
enhet i Hela människan.
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§90/14

Personalfrågor
Daniel rapporterade om att ett första möte har hållits för att påbörja ett
arbete med vision och framtidsplaner för församlingens arbete med
barn och ungdomar. Möten kommer att hållas ca en gång per vecka
fram till slutet av oktober för att komma fram till en plan och vision.
Marcus och Daniel har lagt upp en rehabiliteringsplan för Marcus där
han kommer att finnas med i arbetet med att ta fram församlingens
”nya” barn och ungdomsarbete.
Ytterligarare en Fas 3 person måste tillkomma inom kort för att den
budget vi satt för att finansiera Ulfs tjänst ska ligga i fas. Pelle jobbar
vidare med detta.

§91/14

Medlemsfrågor
Elisabeth Källström, Andreas Yrvenback och Greger di Zazzo
välkomnades till församlingen som nya medlemmar den 31 augusti.

§92/14

Missionsstrategi
Möte för att diskutera församlingens missionsstrategi beslutas att bli
onsdagen den 1 oktober 18.30-20.30.

§93/14

Representanter vid lokala förtroenderådet den 25 oktober,
Equmeniakyrkans Svealandsdistrikt i Kristinehamn
Vilande

§94/14

Styrelsens kommande möten och samlingar + onsdagsträffar
21/9
Givande frukost + lunchsamtal med Joakim Samuelsson
9/10
Styrelsemöte Fika Magdalena
12/10
Församlingsmöte
22/10
Gå på djupet
7-8/11
Växande församling i Uppsala
13/11
Styrelsemöte, Fika Olle
16/11
Församlingsmöte
11/12
Styrelsemöte, Fika Olle

§95/14

Övriga frågor
Roland ställde frågan om en utvärdering av sommarkollot kan göras.
Beslutades att:
Daniel kommer att göra en utvärdering och rapportera den vid
nästkommande styrelsemöte.
En fråga ställdes om hur arbetet med växande församling ligger till.
Beslutades att:
Frågan ska diskuteras vid nästkommande styrelsemöte.
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§96/14

Avslutning
Mötet avrundades med en bönestund. Mötet avslutades kl. 21.00

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna
Bilaga 2. Färdigställandeplan för Örtagårdskyrkan
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