STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-06-16 kl 18.30 hos
Hans och Britt, Ringvägen 17
§§ 56/16-71/16
Närvarande:
Britt Lundberg, ordförande och mötessekreterare
Daniel Edenholm, vice ordförande
Kjell Wendin
Javed Younas
Kjell Wendin
Andreas Rosdal, pastor, adjungerad
Hans Lundberg, adjungerad
Ej närvarande
Ulf Edenholm, kassör
Magdalena Knuuth, sekreterare
Öppnande

§ 56/16
Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat.

Val av mötessekreterare och
justerare

§ 57/16
Till mötessekreterare väljs Britt Lundberg och till att
justera dagens protokoll väljs Daniel Edenholm.

Ärendelistan

§ 58/16
Den föreslagna ärendelistan godkännes.

Tidigare protokoll

§ 59/16
Styrelseprotokollet från 2016-05-12 läggs till
handlingarna. Kjell Wendin kompletterar denna och
tidigare protokoll med paragrafnummer och skickar ut
till de medlemmar som angett att de vill ha protokollen.

Eventuella adjungeringar

§ 60/16
Inga adjungeringar är aktuella.
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Ekonomin

§ 61/16
Beträffande det ekonomiska läget hänvisas till utsända
rapporter.
En faktura på elkostnader 17 000:- har kommit in.
Beslutas: att bokföra till halva summan på årets
fastighetskostnader och halva summan på
anpassningsfonden.

Verksamhetsens fokus 2016

§ 62/16
Läget när det gäller genomförandet verksamhetsfokus
för året redovisas:
a) Förankring av visionen: Daniel redovisar gjorda
och planerade besök i församlingens grupper.
b) ”Kyrknätet”: Arbetet pågår.
c) Uteförrådet: Bygglovsansökan är inlämnad.
d) Suterrängvåningen: Hans rapporterar från
arbetsgruppens möte.

Uppföljning av övriga
ärenden

§ 63/16
Läget när det gäller några övriga pågående ärenden
redovisas:
a. Hela människan: Inget nytt finns att
rapportera.
b. Slutbevis bygglov: Detta slutbevis har nu
kommit in.
c) Bokförare: Frågan om ersättare efter Stig-Åke
Ängsved, som avsagt sig uppdraget, är ännu ej
löst.

Personalfrågor

§ 64/16
Daniel redogör för aktuella personalfrågor. Marcus
håller nu på med arbetsträning 5 tim/vecka. Planen är
att han efter semestern utökar arbetsträningen till 10
tim/vecka.
Marcus och Britt rapporterar från träff med
representanter för Arbetsmarknadsenheten om fortsatt
samarbete även på på längre sikt. Samtalet kommer att
fortsätta till hösten.
Sommarsemestrar v 28 – 29 – 30 – 31
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forts. § 64/16
Beslutas att
- Ulf Lundberg återanställs fr o m 17 juni 1026 t o m
31 december 2016.
- Javed Younas anställning förlängs t o m sista
februari 2017.
- Föreslå församlingsmötet att Angelina Thorlin och
Anney Patras anställningar 4 tim/vecka vardera
förlängs t o m sista februari 2017.

Medlemsfrågor

§ 65/16
Andreas redogör för några medlemsfrågor

Missionsfrågor.

§ 66/16
Angående missionsfrågor:
Ingemar Nilsson kommer hem till sommaren och
planerar att stanna i Sverige under två år.
Martin Ström från OM har ställt några frågor angående
stödet till Naveed Malik. Styrelsen är positiv till att
nämnas som referent i brev med förfrågan om
underhåll till Naveed. Styrelsen anser också att
beviljade medel för 2016 kan överföras till användning
2017. Beträffande eventuella förändringar i Naveeds
uppdrag vill styrelsen samtala om detta med OM,
förslagsvis på Kåfalla. Andreas återkopplar till Martin
Ström.

Information, rapporter,
inkommande post:

§ 67/16
Rapporteras om lokalbidragsansökan, erbjudande från
Frizon, brev från sjukhuskyrkan, minnesanteckningar
från fastighetsgruppen (har skickats ut till styrelsen),
planeringen inför sommarens läger. Beträffande
information från samfunden hänvisar till hemsidorna.

Ärenden vid
församlingsmötet 19 juni

§ 68/16
Genomgång av ärenden till församlingsmötet på
söndag.
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Kommande möten och
samlingar i styrelsen

§69/16
a) 19 juni Församlingsmöte
b) 18 augusti Styrelsemöte B, Fika: Kjell
c) 28 augusti församlingsmöte
d) 8 september styrelsemöte B på Kåfalla
e) 8-11 september styrelsedygn och församlingsläger
på Kåfalla
f) 22 september styrelsemöte A (Fika: ?)
Därefter återgår vi till styrelsemöte A den första
torsdagen i månaden och styrelsemöte B den andra
torsdagen i månaden. Vi ändrar hösten
torsdagsmötestid till start kl 19.00. Fikat även under
styrelsemöte A ska alternera inom styrelsen.

Övriga frågor

§ 70/16
Inga övriga frågor anmäls.

Avslutning

§ 71/16
Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat. Vi ber
tillsammans.

Vid protokollet

Britt Lundberg, mötessekreterare

Justeras

Daniel Edenholm
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