STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-04-14 kl. 19.00 – 20.20
§§ 25/16 – 40/16
Närvarande:
Britt Lundberg, ordförande
Daniel Edenholm, vice ordförande
Ulf Edenholm, kassör
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Hans Lundberg, adjungerad
Andreas Rosdal, adjungerad församlingsföreståndare
Ej närvarande:
Magdalena Knuuth, sekreterare
Javed Younas

Inledning

Marcus inleder med bön.

Öppnande

§ 25/16
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat.

Val av
mötessekreterare och
justerare

§ 26/16
Britt väljs till mötessekreterare och Daniel väljs att
justera dagens protokoll.

Ärendelistan

§ 27/ 16
Den föreslagna ärendelistan godkännes

Tidigare
protokoll

Ekonomin

§ 28/16
Protokoll från styrelsemöte 2016-01-29 och
konstituerande styrelsemöte från 2016-02-14 läggs
till handlingarna.

§ 29/16
Ulf redogör för ekonomin enligt utsänd information,
se bilagor.
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Verksamhetens fokus
2016

§ 30/16
a) Daniel redogör för arbetet med att förankra
visionen i de olika grupperna, Arbetet pågår.
b) Daniel redogör för nuläget för arbetet med
”kyrknätet”. Detta är just nu i pausläge.
c) Beträffande uteförrådet finns inget nytt att
rapportera.
d) Beträffande anpassningen av
suterrängvåningen rapporterar Hans att
arbetsgruppen har påbörjat sitt arbete.

Uppföljning av övriga
ärenden

§ 31/16
a) Sommarkollo 2016: Arbetet är i full gång och
sponsorpengar börjar komma in.
b) Hela människan: Träff mellan representanter
från oss och från Hela människans
riksorganisation planeras.
c) Slutbevis bygglov: Arbetet med att slutföra
detta pågår.

Övriga fastighetsfrågor
Bilaga 2

§ 32/16
Fastighetsgruppen har skickat några frågor till
styrelse för behandling, se minnesanteckningar från
gruppens möte 20160314.
a) Magnethållning av brandcellsdörrar: Frågan
hänskjuts till kommande budgetbehandling.
b) Webbaserad larmcentral: Marcus och Elias
Wäfors kommer att inleda ett samtal med
Siemens i denna fråga.
c) Passertaggfrågor: Marcus skriver ett utkast till
förtydligande av rutinerna kring detta till nästa
styrelsemöte.

Personalfrågor

§ 33/16
Marcus och Daniel ska träffa Försäkringskassan i
nästa vecka för samtal.
En personalgruppsträff planeras till den 29 april.

Medlemsfrågor

§ 34/16
Inget finns att rapportera.
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Val av ombud till
samfundens
årskonferenser

§ 35/16
I dagsläget är Lars-Eric Nilsson och Andreas Rosdal
villiga att vara församlings ombud vid EFK:s
kongress. Ingen har anmält intresse att vara ombud
vid Equmeniakyrkans kyrkokonferens. Frågan tas
upp vid söndagens församlingsmöte och därefter
anmäls våra ombud.

Information, rapporter
och inkommande post

§ 36/16
Aktuella bidragsansökningar redovisas.
Rapport lämnas från Skattenledarnas samling.
En Bibelsamtalsgrupp på lätt svenska kommer att
starta, samverkan med Arbogabygdens församling.
Vid församlingslägret på Kåfalla kommer Martin
Ström, OM, att medverka.
Beträffande information från samfunden hänvisas
styrelsens medlemmar till hemsidor och till utsänt
material från Lars-Eric Nilsson.
Inkommande post skickas runt.

Ärenden till
församlingsmötet den
17 april

§ 37/16
Genomgång av ärenden till församlingsmötet på
söndag.

Kommande möten och
samlingar i styrelsen

§ 38/16
a) 17 april Församlingsmöte
b) 12 maj Styrelsemöte B, Fika: Ulf
c) 19 maj Styrelsemöte A, besök från Motala
d) 2 juni Styrelsemöte A
e) 16 juni Styrelsemöte B, hos Britt och Hans,
Ringvägen 17
f) 19 juni Församlingsmöte
g) 18 augusti Styrelsemöte B, Fika ?
h) 8-11 september Kåfalla (Ev kan vi ha september
månads styrelsemöte -n där)

Övriga frågor

§ 39/16
Marcus delar tankar från pastorsträff om samkönade
relationer.
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Avslutning

§ 40/16
Ordföranden förklarar styrelsemötet avslutat och ger
ett vittnesbörd om bönesvar. Gemensam bön.

Bilaga 1 Ekonomirapporter
Bilaga 2 Fastighetsgruppen Minnesanteckningar från 2016-03-14

Vid protokollet:

Justeras:

Britt Lundberg
mötessekreterare

Daniel Edenholm
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