FÖRSAMLINGSMÖTE

Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan den 2014 -11- 16
§§ 43-66/14
Ca 30 personer närvarade
Inledning
Britt inledde med att hälsa alla varmt välkomna.
§43/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarar församlingsmötet öppnat.

§44/14

Mötets behöriga utlysande
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§45/14

Val av justerare
Till att justera dagens protokoll valdes Erik Gustafsson.

§46/14

Ärendelista
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§47/14
bilaga 1

Ekonomi
Ulf redogjorde för det ekonomiska läget. Ulf uppmanar församlingen till
att fortsätta att offra TRÖGT.
Se bilagor:

§48/14

Personalfrågor
a) Marcus sjukskrivning
Britt informerade om att i dagsläget är Marcus sjukskriven
b) Medarbetare i Öppen kyrka
Pelle informerade om de olika medarbetare som vi i dagsläget har i vår
verksamhet. Snart har vi tre väl fungerande Fas 3:are och ytterligare
några till medarbetare finns med olika former av anställningar. Fas 3
anställningar kommer att upphöra efter årsskiftet, men de vi redan har
fortsätter sin anställning kontraktet ut. Ulf Lundberg fungerar bra som
ansvarig för medarbetarna.

§49/14

Fastighets – och lokalfrågor
a) Anpassningen
Pelle rapporterade om den samtalskväll som hållits kring anpassningen
och som beslutades under förra församlingsmötet att den skulle ske.
Samtalskvällen innehöll diskussioner kring anpassningen och kommit
fram till ett förslag för café och entréer. Ytterligare en samtalskväll
kommer att hållas längre fram kring kyrkorummet och
souterrängvåningen.
Carin presenterade ett förslag till anpassning för cafévåningen och
entréer.
En frågestund kring förslaget hölls.
c) Inredning i café och entréer
Förslag till beslut:
1) -att gå till beslut i sittande möte
2) -att inte gå till beslut i sittande möte
Beslutades att:
Gå till beslut i sittande möte
Förslag till beslut:
- det presenterade förslaget till inredning i café och entréer antas.
Beslutades att:
Det presenterade förslaget till inredning i café och entréer antas.
d) Brandskyddsarbetet
Britt informerade om hur våra rutiner kring brand ser ut. Visade vart
nödutgångar och skyltar finns, samt informerade om
prioriteringsordning för att rädda, larma, släcka och utrymma vid
brandlarm.
Återsamlingsplats är baksidans parkering. Vid brandlarm måste vi
själva ringa och larma, brandlarmet skickar inte automatiskt någon
signal till brandkåren. Mötesvärdar har ansvar för att hålla
utrymningsvägar öppna och ansvarar för att vakta läktaren om den är
öppen samt att räkna deltagare vid samlingar.

§50/14

Inför årsmötet den 15 februari 2015:
a) Valberedningens arbete
Hans vill att församlingsmedlemmar som är villiga att tjänstgöra inför
kommande år meddelar detta till valberedningen samt även om man
vill avsäga sig ett uppdrag, gör det snarast.
b) Verksamhetsberättelsen
Senast kl. 22.00 den 8 januari ska verksamhetsberättelser från
församlingens olika grupper vara inlämnade till Peter Wäfors. Han
kommer att sammanställa dessa inför kommande årsmöte.
c) Budgetarbetet
Ulf Edenholm informerade om att den som vill lämna in
budgetönskemål för sin verksamhet/grupp ska lämna in den till Ulf

senast den15 december. En samtalskväll kring nästa års budget
kommer att hållas den 7 januari 2015 kl. 18.00.
d) Samtalskväll onsdagen 21 januari kring bland annat budgeten och
verksamhetsinriktningen inför årsmötet.
§51/14

Övrig information och rapporter:
a) Från våra mötesplatser
Kristina Rosdahl informerade om att det är många nya familjer som
kommit till Sjungis under hösten. Det kan vara tjugo barn plus vuxna
vid samlingarna. Kristina uttrycker också sin tacksamhet för de
medhjälpare som finns med och stöttar i arbetet.
b) Hälsning från Brasilien
En film visades upp från våra missionsarbetare i Brasilien.
c) Planering advent och jul
Ett samarbete kommer att ske med Svenska kyrkan och Röda korset för
de deltagare som kommer till Öppen kyrka under julen. På
Trefaldighetsgården kommer ett julfirande att ske, Annandag jul
kommer Örtagårdskyrkan att bjuda in till julfest.
d) Nästa församlingsmöte är den 21 december
Britt informerade om att det är ett extra församlingsmöte för en
enfrågeförsamlingsmöte gällande eventuell fortsatt utökad tjänst

§52/14

Övriga frågor
Christoffer Magnusson efterfrågar ett blått kassaskrin, tillhörigt
ungdomskassan, som försvunnit. Meddela honom om du vet vart det
finns.

§53/14

Avslutning
Britt avslutade församlingsmötet och en avslutningsbön bads av LarsErik Nilsson.

Bilagor:
Bilaga 1. Ekonomisk rapport

Vid protokollet:
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