STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2014 -10- 09 kl. 18.30 – 22.40
§§ 97/14- 112/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Andreas Rosdal
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Roland Magnusson
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Frånvarande:
Marcus Grönberg

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

barn- och familjepastor

Inledning
Magdalena inledde mötet med att läsa en text ur en andaktsbok och bad
sedan en bön för styrelsemötet.
§97/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§98/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes med några få ändringar, Lotta
Hjelm har tackat nej till inbjudan och kommer inte att delta.

§99/14

Tidigare protokoll
Styrelseprotokoll från den 11 juni och den 27 augusti samt
församlingsmötesprotokoll från den 17 augusti lades till handlingarna.

§100/14
bilaga 1

Ekonomi
Ulf redogjorde för det ekonomiska läget.
Församlingslägret har gått back och det behöver göras en uppföljning
på detta inför nästa års planering av församlingsläger
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§101/14

Våra beslutsprocesser
Britt redogjorde för hur hon anser att beslutsprocessen ser ut i vår
församling. Styrelsemötet instämmer i Britts tankar.

§102/14

Fastighetsfrågor
a) Genomförandeplanen
Olika diskussioner kring ämnet fördes men inget beslut togs.
b) Brandskydd
Britt ska skicka ut Brandskyddsplanen till styrelsen för kännedom.

bilaga 2

§102b/14

Förslag till församlingsmötet angående anpassningen
Beslutades att:
Föreslå till församlingen att rösta utifrån respektive förslag som Pelle
och Olle kommer att presentera.

§103/14

Personalfrågor
a) Barn och ungdomsfrågor
Andreas rapporterade kring det aktuella läget i vårt barn och
ungdomsarbete. Det finns potentiella ungdomar på ca 25-30
ungdomar i vår församling, de är ännu inget konkret gäng som har
en grupptillhörighet, men start har gjorts med att samla alla i en
rolig aktivitet. Christoffer Magnusson och Andreas jobbar vidare
med detta. Josefin Edenholm jobbar vidare med Skatten och gör det
bra.
Daniel rapporterade att arbetet med planen för hur vårt fortsatta
barn och ungdomsarbete fortgår, men ännu finns inget att
rapportera.
Pelle rapporterade att han har kollat upp möjligheten över att få
praktikanter från Bibelskolan i Götabro till våren. Bibelskolan vill få
mer information från oss innan definitivt beslut fattas. Om det blir
ett positivt beslut så kommer de att starta v 9-20 under VT-2015.
b) Marcus
Daniel gav en snabb rapport kring Marcus sjukskrivning som
påbörjades den 6 oktober. Ett brev kring familjens situation
kommer att läsas upp på kommande församlingsmöte.
c) Andreas, förlängning av den utökade vikarietjänsten
Beslut att:
Föreslå till församlingen att förlänga Andreas vikarietjänst fram till
årsskiftet med 10h/vecka.
Daniel rapporterade om att personalrådet har haft möte och pratat
strategier kring arbetsgivarfrågor och personalfrågor. Arbetet fortgår
och gruppen återkommer till styrelsen med förslag till
befattningsbeskrivningen för församlingsföreståndaren m fl.
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§104/14

Information, rapporter inkommande post
a) Sommarkollo
Daniel rapporterade att den grupp som var ledare på årets kollo har
utvärderat och planerar för nästa års Sommarkollo. Plan
presenteras på nästa styrelsemöte.
b) Barn- och ungdomsarbetet + konfa vt 15, Se §103a/14
c) Kvalitetshandboken
Bordlades
d) Från EFK och Equmeniakyrkan
Se på respektive hemsida.
e) Hela människan, Jönköpingskonferensen
Pelle rapporterade att han varit på en bra konferens, övriga info
bordlades.
f) Resa till Riga
En resa med babypaket till BB kommer att gå den 13-15 oktober.
g) Inbjudan till regional EFK samling i Filadelfiakyrkan, Örebro den
14 oktober.
Andreas informerade om att han kommer att åka på den här
samlingen och att sista anmälan är den 10 oktober för den som vill
åka med. Dagen kommer att hållas med Daniel Norburg, EFKs nya
missionsdirektor. En dag för att möta regionens församlingsledare
och för att lyssna till vad som sker i de olika sammanhangen. Även
en öppen samling för församlingsmedlemmar hålls kl. 19.00 samma
dag.

§105/14

Hela människan, samverkan/medlemskap
Britt presenterade olika förslag på hur stadgar kan se ut för att gå med i
Hela människan. En grupp utsågs för att jobba vidare med detta;
Roland, Britt och Pelle. Pelle är sammankallande.

§106/14
bilaga 3

Missionsstrategi
Ulf, Britt och Pelle utsågs till att arbeta vidare med församlingens
missionsstrategi. Ulf är sammankallande.

§107/14

Plan för hur vi ska fortsätta arbeta med Växande församling
En färdplan för hur vår vision för år 2020 ska vara färdig inför nästa
träff, samt att varje styrelsemedlem som åker på nästa träff ska ha
genomfört de personliga läxorna som gavs vid förra tillfället. Daniel
uppmanar oss till tio minuters andlig bön i tungotal för att bli mer
fascinerade av Jesus!
En grupp utsågs att jobba vidare med församlingens färdplan med
Daniel, Britt, Pelle och Andreas. Daniel är sammankallande. Presenteras
på nästa styrelsemöte.

§108/14

Ärenden till församlingsmötet den 12 okt
a) Andreas tjänst, beslutspunkt
b) Sommarkollofilmen
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forts. § 108/14

c) Sommarkollo 2015
d) Brandskydd
e) Anpassningen, beslutspunkt
f) Ekonomi inkl Kyrkoavgiften Ulf presenterar det ekonomiska läget.
g) Nya och utflyttade medlemmar
h) Nästa års församlingsläger
i) Rigaresan
J) Julklappar till Lettland
k) Från Equmeniakyrkans kyrkokonferens
l) Missionssyn
m) Hela människan
n) Marcus sjukskrivning
Britt kommer att banta listan, med tanke på en rimlig längd på
församlingsmötet.

§109/14

Medlemsfrågor
Utflyttade Peter och Carina Hiller Andersson.

§110/14

Styrelsens kommande möten och samlingar + onsdagsträffar
12/10
Församlingsmöte
22/10
Gå på djupet
7-8/11
Växande församling
13/11
Styrelsemöte, Fika Olle
16/11
Församlingsmöte
11/12
Styrelsemöte, Fika Olle
19/12
Samkväm med respektive hos Britt och Hans kl. 18.00
Inga onsdagsträffar inplaneras i dagsläget.

§111/14

Övriga frågor
Inga övriga frågor fanns

§112/14

Avslutning
Mötet avslutades med en bön kl 22.40.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1. Ekonomirapporterna
Bilaga 2 Dokument om brandskyddsarbete organisation och byggnad 2014-09-19
Bilaga 3 Minnesanteckningar från samtalskväll om Mission
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