STYRELSEN
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-03-10 kl. 18.30– 21.30.
§§ 10/16-24/16
Närvarande:
Britt Lundberg
Hans Lundberg
Andreas Rosdal
Magdalena Knuuth
Marcus Grönberg
Daniel Edenholm
Kjell Wendin
Ulf Edenholm
Javed Younas

ordförande
adjungerad, vice församlingsföreståndare
adjungerande, församlingsföreståndare
sekreterare
barn- och familjepastor
vice ordförande
kassör

Inbjudna gäster
Torbjörn Åhs
Lennart Rosdahl
Inledning
Britt inledde mötet med att be en bön.
§10/16

Öppnande
Ordförande Britt förklarade styrelsemötet öppnat och hälsade alla
välkomna.

§11/16

Ärendelistan
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

§12/16

Tidigare protokoll
Inget protokoll fanns att lägga till handlingarna.

§13/16

Verksamhetens fokus 2016: Uteförrådet
Lennart Rosdahl och Torbjörn Åhs informerade om hur arbetet med att
utforma en ritning till förrådet har sett ut, en ritning och en budget som
de tagit fram visades.
Beslutades att:
Församlingen ska lämna in en bygglovsansökan enligt de uppgifter som
visats upp och fortsätta att arbeta enligt Lennart och Torbjörns
planering.
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Ekonomin
Ulf redogjorde för det ekonomiska läget. Utbetalning av
integrationsbidrag från Equmeniakyrkan och ett bidrag från Arboga
kommun har betalats ut sedan föregående månad.

§15/16

Adjungering
Inga förslag på någon/några personer för adjungering till styrelsen
fanns.

§16/16

Uppföljning av övriga ärenden
a) Verksamhetens fokus 2016: Förankring av visionen
Daniel har bokat träff med några av församlingens verksamheter för
att starta upp arbetet med en dialog kring verksamheten kopplad till
vår vision.
b) Verksamhetens fokus 2016: Suterrängvåningen
Sammanträde för arbetsgruppen är planerat till kommande vecka.
c) Verksamhetens fokus 2016: ”Kyrknätet”
Andreas Yrvenback har ansvaret för att arbeta med att framställa ett
intranät för församlingen. En grupp finns kring detta och ett
arbetsmöte är bokat i april.
d) Sommarkollo 2016
Elias Wäfors är huvudansvarig för Sommarkollot, arbetet fortlöper
och de som ska vara anställda under kolloveckorna är klara. Arbetet
med sponsring är på gång och arbetet fungerar bra.
e) Hela människan
Inget fanns att rapportera.
f) Slutbevis bygglov
Kjell har inget nytt att informera om.

§17/16

Personalfrågor
a) Arbetsträning
Daniel informerade om att vi har en ny person som kommer att
utföra arbetsträning i församlingen, kommer troligen att pågå
under sex månader framåt.
b) Marcus Grönberg
Marcus informerade om att han har en hel del hälsotester som
han ska utföra under den närmaste framtiden. Han är fortsatt
sjukskriven månaden ut, kan troligen förlängas ytterligare.
Möte med Försäkringskassan och arbetsgivare kommer att
bokas inom kort. Måendet är mycket bättre och Marcus känner
sig positiv inför kommande tider.
c) Ulf Lundberg
Daniel informerade om att han har haft samtal med Ulf
Lundberg angående hans anställning. Daniel lade fram förslag
om att fortsätta Ulfs anställning och låta den övergå till en
tillsvidareanställning.
Beslutades att:
att erbjuda Ulf Lundberg en tillsvidareanställning
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d) Javed Younas
Daniel lade fram förslag om att anställa Javeed till och med den
sista december 2016.
Beslutades att:
förlänga Javeds Younas anställning till och med den sista december
2016.

§18/16

Styrelsens arbetssätt och arbetsformer
Britt informerade om och lät styrelsen föra en dialog kring hur vår
Församlingsordning angående styrelsen uppdrag ser ut.
a) Verksamhetsberättelse
Daniel får i uppdrag att tillfråga Peter Wäfors om han vill vara
ansvarig för verksamhetsberättelsen.
b) Kontaktpersoner
Fastighetsrådet: Bordlades
Personalansvarig: Daniel Edenholm

§19/16

Medlemsfrågor
Joakim och Magdalena Bolmhagen har begärt flyttningsbetyg till
Pingstkyrkan i Kungsör.

§20/16

Val av ombud till samfundens årskonferenser
EFK (anmälan senast den 17 april, kostnad 650kr, vi får skicka 15st)
Equmeniakyrkan (kostnad före 5 april 1100kr, därefter 1350kr, vi får
skicka 2-3st)
Beslutades att:
Lars-Erik Nilsson får företräda församlingen på EFKs årskonferens.
Equmeniakyrkans årskonferens: bordlades

§21/16

Information, rapporter och inkommande post
a) Närområdesträff
Britt, Hans, Javed, Naved och Andreas kommer att delta på en
närområdesträff för Equmeniakyrkan.
b) Aktuella bidragsansökningar
Britt får i uppdrag att framställa ansökningar och lämna in dem till
Sparbanksmiljonen och till Arboga kommun (Länsstyrelsen).
Daniel kommer att påbörja ett arbete med att framställa en ansökan
till Arvsfonden i samråd med berörda ledare. Britt kan hjälpa till.
c) Grupper
Språkkafeét: är i full gång och har ca 100 talet besökare varje gång.
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Öppen kyrka: Andreas informerade om att han varit på ett möte idag
med Stödcentrum från kommunen. De beslutades att de kommer att
vara delaktiga en dag varannan vecka under Öppen kyrkas öppettid
för att kunna vara behjälpliga med den kunskap som de innehar till
den nyanlända. Efter några gånger kommer en utvärdering att göras
för att se om detta varit värdefullt.
Refill: Inget fanns att rapportera
d) Styrelseutbildning
Kjell gav en kort rapport från den styrelseutbildning som Kjell och
Magdalena deltar i.
e) Heart for muslims
Javed rapporterade från den konferens han deltagit på. Konferensen
var intressant och givande, den gav idéer till fortsatta arbetet med
Språkcafeét.
f) Kåfalla
Andreas informerade om att han tillfrågat rektorn för OM om att
gästa oss med team till vår församlingshelg på Kåfalla.

§22/16

Kommande möten och samlingar för styrelsen
a) 7 april Styrelsemöte A
b) 14 april Styrelsemöte B, Fika: Marcus
c) 17 april Församlingsmöte
d) 12 maj Styrelsemöte B, Fika ?
e) 19 maj Styrelsemöte A, besök av Christer Roshamn från Motala
f) 2 juni Styrelsemöte A
g) 16 juni Styrelsemöte B, Hos Britt och Hans, Ringvägen 17
h) 19 juni Församlingsmöte
i) 18 augusti Styrelsemöte B, OBS! Ändrat datum, Fika ?
j) 8-11 september Kåfalla

§23/16

Övriga frågor
Britt informerade om att en resa planeras från församlingen till
Lettland under Kristihimmelfärdshelgen.

§24/16

Avslutning
Britt avslutade styrelsemötet kl. 20.40. Ulf ledde styrelsen i en bön.

Vid protokollet:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Bilaga 1 Ekonimirapport
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