STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2015-01-29 kl. 18.30 – 22.18
§§ 154/14- 165/14
Närvarande:
Britt Lundberg
Pelle Rosdahl
Hans Lundberg
Magdalena Knuuth
Ulf Edenholm
Olle Hjelm
Ulla Wäfors
Sen ankomst:
Daniel Edenholm
Kjell Wendin
Frånvarande:
Marcus Grönberg
Roland Magnusson
Andreas Rosdal

ordförande
adjungerad, församlingsföreståndare
adjungerad, vice församlingsföreståndare
sekreterare
kassör

vice ordförande fr.o.m. § 159
fr.o.m. § 159
barn- och familjepastor
adjungerad, omsorgspastor
Inledning
Pelle inledde mötet med att berätta anledningen till varför vi läser
boken; Kom som du är. Han delade tankar kring den sista frågan i slutet
av Kap 4: Vad skulle du kunna göra för att skapa en kultur där äkthet
förväntas och förs vidare ut i kulturen? Pelle läste även ett avsnitt ur
boken. Delade reflektionen av att Bibeln är en bra spegel av vår äkthet i
våra liv, därför är det väldigt bra och nyttigt att läsa bibeln.
Pelle bad en bön.

§154/14

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§155/14

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§156/14

Tidigare protokoll
Inga protokoll fanns att läggas till handlingarna.
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§157/14

Personalfrågor, Marcus mm
Marcus är sjukskriven till sista februari. Daniel kommer att delta i
rehabiliteringsmöte i mars.

§158/14

Inför årsmötet 15 februari 2015:
a) Tidsplan
Handlingarna inför årsmötet kommer att sammanställas under v 6
och skrivas/skickas ut.
b) Ärendelistan med styrelsens förslag till beslut,
verksamhetsberättelserna, missionssyn, inriktning 2015, budgeten
anslag till mission i Sverige och internationellt
-Verksamhetsberättelsen plus tre separata kommer att finnas med i
årsmöteshandlingarna.
-Daniel ansvarar för att sammanfoga alla olika ekonomiska
rapporter till ett årsredovisning – och budget dokument.

Beslut om verksamhetsinriktning 2015:
-Pelle reviderar och kommer med en ny version.
Missionssynen:
Godkändes

Budget:
Ulf justerar insamlade medel till 80 tkr/mån.
Personalbudgeten justeras eftersom Marcus är sjukskriven i två
månader.
Missionsbudget:
Kina 30 Tkr, Brasilien 30 Tkr, Vitryssland/Lettland 14 Tkr,
Missionsgåvan EK 6 Tkr, Värma en liten/ Östgruppen 6 Tkr, Skatten
4 Tkr, EFK S 6 Tkr, EK S 3 Tkr, EK Svealand 3 Tkr, Hjälmargården 3
Tkr.
Genomgång av ärendelistan.
§159/14

Efter årsmötet: Uppdragsbeskrivningar för nyvalda m fl.
Bordlades

§160/14

Sunes besök den 25 februari. Vad vill vi ta upp?
Äldste funktion hur kan den se ut? Vad står Gudstjänstnivån för i NFUundersökningen?
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§161/14

Medlemsfrågor
Inget fanns att rapportera.

§162/14

Information, rapporter samt inkommande post
a) Inkommande post
Redovisades
b) Språkkafé
En träff har hållits med Svenskakyrkan och IOGT/NTO för att se
över intresset för att hjälpa till med språkkafé. En samling personer
har anmält intresse för att engagera sig och ett försök till start för
detta kommer att ske den 18 februari med två timmar/v.

§163/14

Kommande möten och samlingar
a) 15 feb Årsmöte. Konstituerande styrelsemöte
b) 25 feb Besök Sune Nordin, Fika ?
c) 3 mars Samtalskväll 18.30 Vision 2020
d) 12 mars Styrelsemöte, Fika ?
e) 15 mars Församlingsmöte
f) 7 april Samtalskväll 18.30 Vision 2020
g) 9 april Styrelsemöte, Fika ?
h) 12 april Församlingsmöte
i) 17-18 april Växande församling Uppsala
j) 5 maj Samtalskväll 18.30 Vision 2020
k) ? maj Styrelsemöte, Fika ?
l) ? juni Styrelsemöte på Ringvägen 17, Fika Hans och Britt

§164/14

Övriga frågor

§165/14

Avslutning
Mötet avslutades med att Ulla Wäfors tackar för den tid hon varit med i
styrelsen och läser ur Heb 6:10. Ulla delade ett ord som hon fått av sin
far i barnaåren; Den som vill men inte kan hjälper Gud, den som kan och
inte vill har Gud ingen rå med. En bön bads. Mötet avslutades kl. 22.18.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg
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