FÖRSAMLINGSMÖTE

Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan den 2014 -10-12
§§ 33-42/14
Ca 30 personer närvarade

Inledning
Britt inledde med att hälsa alla varmt välkomna.
§33/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarar församlingsmötet öppnat.

§34/14

Mötets behöriga utlysande
Godkändes

§35/14

Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Bengt-Göran Rosdal och Hans
Lundberg

§36/14

Ärendelista
Den föreslagna ärendelistan godkändes med några få justeringar.

§37/14

Ekonomi inkl. Kyrkoavgiften
Ulf redogjorde för det ekonomiska läget samt informerade om
möjligheten om att ge kyrkoavgiften till våra samfund.

§38/14

Personalfrågor
a) Marcus sjukskrivning
Daniel informerade om det aktuella läget och läste upp ett brev från
Marcus.
b) Andreas vikariat, barn och ungdom
Beslutades att:
Andreas Rosdals halvtidstjänst utökas med 10 tim/vecka, som
vikarie för Marcus Grönberg med ansvar för barn och ungdom, dvs
med tjänstgöring 30 tim/vecka, till årsskiftet.

1

forts. § 38/14
c) Befattningsbeskrivningar
Daniel informerade om att befattningsbeskrivningar för arbetarna i
Öppen kyrka ska upprättas, samt att det även ska göras en översyn
av församlingsföreståndarens befattningsbeskrivning.
§39/14

Fastighets – och lokalfrågor
a)Anpassningen
Britt gav en snabb information om bakgrunden till anpassningsarbetet
och informerade om att Olle avsagt sig uppdraget som projektledare för
detta arbete. Styrelsen har utsett Pelle till att vara ny projektledare.
Olle gav en redogörelse för varför han lämnat uppdraget och gav sin syn
på gången i den fortsatta anpassningen. Olle föreslog att beslutet från
församlingsmötet i maj ska följas.
Pelle redogjorde för sin syn på den fortsatta anpassningen. Han
lämnade sitt förslag på anpassningsaretet som innebär att den
föreslagna ordningen följs, men med förändring av att kyrkorummet
prioriteras före souterrängvåningen.
Ett flertal frågor och inlägg fördes av deltagarna i mötet både om
anpassningsordningen och om frågan om ett fungerande ljud och ljus i
kyrksalen.
Pelle drog tillbaka sitt tidigare förslag och lämnade ett nytt. Detta
förslag innebär att följa den tidigare fastställda planen men att snarast
åtgärda de akuta behoven av ljud och ljus till kyrksalen, samt att det ska
hållas ett samrådsförfarande gällande prioriteringsordningen för
kyrkorummet och souterrängvåningens fortsatta anpassning.
Församlingen röstade om de två olika förslagen. Votering begärdes och
genomfördes med handuppräckning.
Beslutades att:
Pelles beslut bifölls.
Orförande föreslog att teknikgruppen får i uppdrag att lämna in ett
förslag till ljud och bild.
Peter Wäfors framförde att ett sådant förslag redan finns och
presenterade detta under sittande möte.
Beslutades att:
Teknikgruppen verkställer förslaget snarast.
b) Brandskyddet
Britt informerade om det pågående brandskyddsarbetet.
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§40/14

Övrig information och rapporter
a) Meddelas att Carina och Peter Hiller har utflyttat till Eskilstuna
Pingstförsamling.
b) Pelle informerade om att nästa års församlingsläger är bokat att
vara på Kåfalla den 27-30 augusti 2015 med ett ledardygn som
inledning.
c) Rigaresa, julklappar till Lettland
Kerstin Joelsson informerade om den planerade biståndsresa till Riga
och meddelade att de sedvanliga julklapparna ska senaste vara
inlämnade den 17 november. Kerstin bad en bön för resan.
d) Från Equmeniakyrkans kyrkokonfernes.
Lars-Erik informerade om den kyrkokonferens som han deltagit på.
e) EFK-samling i Örebro nu på tisdag kväll den 14 oktober
Andreas om att han tänker delta på denna dag och meddelade att för
den som är intresserad får anmäla sig själv. Den öppna samlingen
får alla åka på.
f) Equmeniakyrkans Regionsfest i Krisitnehamn lördagen den 25
oktober.
g) Nästa församlingsmöte är den 16 november.

§41/14

Övriga frågor
Inga övriga frågor togs upp.

§42/14

Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat och en bön bads.

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Bengt-Göran Rosdahl

Britt Lundberg

Justeras:

Hans Lundberg
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