FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans församlingsmöte 2016-04-17.
§§ 1/16 - 8/16
ca 35 personer närvarade

Öppnande

§ 1/16
Ordförande Britt Lundberg förklarade församlingsmötet öppnat och
hälsade alla välkomna.

Mötets behöriga
utlysande

§ 2/16
Godkändes

Val av justerare

§ 3/16
Till att justera dagens protokoll valdes Andreas Yrvenback.

Ärendelistan

§ 4/16
Den föreslagna ärendelistan godkändes.

Ekonomirapport

§ 5/16
Ulf Edenholm redogjorde för det ekonomiska läget, se bilaga1.
Just nu ligger resultatet lite bättre än budget! Men Ulf uppmanar oss
ändå att fortsätta att offra TRÖGT.

Information och
rapporter

§ 6/16
a) - Marcus
Marcus ger en kort information om hur han mår och hur hans
situation är just nu. Han tackar Gud för att han varit trofast och för
hans helande kraft. Marcus är sjukskriven fram till sista maj och
enligt plan kommer han troligen att börja arbeta 25 % efter det.
b) - Ombud till samfundens årskonferenser
- EFK’s kongress är den 5-7 maj i Örebro
Tre personer är anmälda, vi har 15 platser att tillgå så meddela
om du vill åka, anmäl dig själv på hemsidan.
- Equmeniakyrkans kyrkokonferens är den 5-7 maj i Stockholm.
Vi har två platser, Ulla Wedergård kommer att representera
församlingen, vill någon mer åka, anmäl dig själv på hemsidan.
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forts. § 6/16
c) - Verksamhetens fokus 2016
- Förankring av visionen ”Livsförvandlande gemenskap”;
Britt Lundberg informerar om hur vi i församlingen kommer att
arbeta med detta under året. Ansvarig är Daniel Edenholm. Daniel
har haft en träff med Skatten och en träff är inbokad med Refill, efter
det kommer han att fortsätta arbeta med församlingens olika
grupper.
- Kyrknätet;
Daniel Edenholm informerar om att ett intranät kommer att byggas
upp under 2016. Peter Wäfors kommer att ansvara för detta.
- Uteförrådet;
Torbjörn Åhs informerar om att arbetet fortskrider, ritningar är
inlämnade till Länsstyrelsen. När det kommer klartecken ifrån dem
så kommer detta att lämnas in till kommunen för godkännande.
Sedan börjar det närma sig att förrådet kan börja byggas.
- Suterrängvåningen;
Hans Lundberg berättar att arbetsgruppen har träffats och påbörjat
arbetet med att planera för suterrängvåningen.
d) - Sommarkollo 2016
Daniel Edenholm berättar att i den kommande veckan kommer
information att gå ut i kommunen för att erbjuda barn att anmäla sig
till årets Sommarkollot. Sponsorer är bokade och ekonomin ser ut
att vara under kontroll.
e) - Från våra grupper
- Skatten;
Josefin Edenholm ger en kort information om Skattens arbete. Det är
många barn som kommer till Skatten, men det är brist på ledare och
hon uppmanar oss som församling att fundera över om någon mer
vill ställa upp som ledare/hjälpledare?!
- Sjungis;
Sjunings rullar på.
- Refill;
Inget fanns att rapportera.
- Äldrearbete;
Erik Gustafsson berättar att arbetet med att utforma strukturen för
äldrearbetet är under bearbetning, men tanken är att det ska vara
träffar varje månad. En resa till Vallby fritidsmuseum i Västerås är
inplanerad under våren.
- Öppen kyrka;
Andreas Rosdal informerar om att personal från Stödcentrum deltar
varannan vecka för att svara på frågor som deltagarna har. En
person har blivit fräst som deltar i Lunchalpha, Andreas uppmanar
församlingen att be för honom.
- Språkcafé och språkträning;
Britt informerar om den information om Språkcafeét och
Språkträningen finns nu på Arboga kommuns hemsida. ”
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- Värma en liten;
Christina Gustafsson informerar om att Anna Braw kommer hit till
”Värma-en-liten” –träff nästa måndag kl.14.00. Hon kommer att
berätta utifrån sina böcker. Alla intresserade är välkomna
Internationellt
- Lettlandsresa;
Christina Gustafsson berättar att en missionsresa till Lettland är
planerad. 16 personer från församlingen kommer att åka under en
vecka i samband med Kristihimmelfärdshelgen.
- Ingemar Nilsson;
Är du intresserad av att följa Ingemars arbete, meddela Lars-Eric
Nilsson att du vill ha hans nyhetsbrev.
- Naveed Malik;
Är du intresserad av att följa Naveeds arbete, meddela honom att du
vill ha hans nyhetsbrev.
- Brasilien;
Vill någon ha mer information om familjen, hör av dig till Eisiv
Rosdal.
- Rebecca Nilsson;
Adress till Rebeccas blogg finns på församlingens anslagstavla. LarsErik Nilsson berättar att Rebecca har det bra och att hon nu går in
för den sista perioden av sin resa, där hon arbetar med att hjälpa
barn.
f) - Kommande möten och samlingar
- Sommaren;
Andreas Rosdal berättar att vi kommer att ha gemensamma
gudstjänster med Pingstkyrkan under sommaren, med start i vår
församling
- Böneveckan;
Bönevecka är planerad till v 35. Bön kl 10.00 och 19.00.
-Församlingsläger på Kåfalla;
9-11 september med rubriken Dela din tro. Vi kommer att få besök
av Martin Ström från OM med team. Naveed Malik kommer också att
undervisa.
g) - Arbetsdag i trädgården nu på lärdag den 23 april kl. 09.00.
Olle informerar om den kommande arbetsdagen på lördag. Var och
en tar med eget fika. Det blir diverse rensning av rabatter och
skötsel av trädgårdsmöbler.
h) - Nästa församlingsmöte är den 19 juni.
i) - Hjälmargården
- Johan Knuuth gav en kort rapport om läget från Hjälmargården,
programblad för årets säsong finns ute nu.
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Övriga frågor

§ 7/16
Inga övriga frågor fanns.

Avslutning

§ 8/16
Mötet avslutades med en bön av Ulla Wäfors kl 13.20.

Bilagor:
Bilaga 1: Ekonomi rapport

Vid protokollet:

Justeras:

Justeras:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Andreas Yrvenback
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