FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2016-06-19
§§ 9/16-17/16
Cirka 25 personer närvarande

Öppnande

§ 9/16
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 10/16
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 11/16
Till att justera dagens protokoll väljs Christina
Gustafsson.

Dagordningen

§ 12/16
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomirapport

§ 13/16
Daniel Edenholm gör en summering av församlingens
ekonomi. Trots de gåvor och offer som inkommit ligger
vi 28.000 kr under årets budget. Det innebär nästan
6000 kr i månaden. Å andra sidan kommer det in
mycket bidrag nu. Därför ligger resultatet i stort sett
efter budget. Sammanfattningsvis behöver vi hålla i vårt
offrande så att intäkterna till församlingen ökar genom
gåvorna.

Personalfrågor

§ 14/16
Ulf Lundberg har fått förnyat bidrag från
Arbetsförmedlingen fram till 31/12. Hans anställning
täcks av FAS-3 pengar. Javed Younas får bidrag från
Arboga kommun. Hans flyktingguidetjänst sträcker sig
till d. 28/2 2017. Marcus Grönberg har börjat
arbetsträning med rehabilitetsersättning 25% av hans
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50% tjänst. Sin gamla anställning i församlingen kan
han inte återgå till p.g.a. oregelbundna arbetstider. Han
jobbar nu dagtid med socialt arbete/Öppen kyrka.
Planen är att hans tjänstgöringsgrad ökas på med
ytterligare 10% efter semestern. Då skulle han komma
upp i 10 timmars arbete i veckan. Under hösten kan
tjänstgöringsgraden ökas ytterligare så att Marcus
eventuellt är uppe i 50% igen vid årets slut. Under tiden
vikarierar Angelina Thorlin och Anney Patras 4 timmar
i veckan vardera med Barnens mötesplats respektive
ungdomarnas Refill. Styrelsen föreslår att deras tjänst
förlängs t. d. 28/2 2017. Ett kortare samtal i frågan
följer. Ulla Wäfors framhåller att situationen för Marcus
har förändrats men kallelsen ligger kvar. Nu behövs han
framför allt inom församlingens sociala arbete. Per-Olof
Rosdal efterlyser en ekonomisk plan från styrelsen för
våra anställda och ytterligare behov framöver. Daniel
meddelar att i höst kommer en dialog att föras i
församlingen. Våra anställda ska fungera som ledare
och utveckla arbetet efter den vision som vi har.
Församlingsmötets beslut:
Att förlänga Anney Patras och Angelina Thorlins
tjänst på 4 timmar i veckan vardera för arbete med
ungdomarnas respektive barnens mötesplats från d.
1/9 till d. 28/2 2017.

Information och
rapporter:
a) Från samfundens
årskonferenser

§ 15/16
a)Ulla Vedegård rapporterar från Equmeniakyrkans
kyrkokonferens. Det var en stor högtid med 600
deltagare. 20 nya pastorer presenterades. En ny
kyrkohandbok och ett material för samarbete med Sv.
Kyrkan lades fram. Pastor Andreas berättar att man vid
EFK:s kongress tog beslut om en ny teologisk pastorsoch ledarutbildning som ska ägas gemensamt av EFK,
Pingst och SAM och vara igång ht 2017. För övrigt kan
vi ansluta oss till någon av de hubbar som börjar
komma igång inom EFK:s församlingsrörelse. Genom
att skapa nätverk mellan olika församlingar och EFK
kan vi lära och stötta varandra t.ex. i invandrararbete
eller barn- och ungdomsarbete.
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b) Verksamhetens
fokus 2016

b) Britt berättar att bygglovsansökan för uteförrådet är
inlämnad men inte definitivt beviljad ännu. Kostnaden
för nytt förråd blir ca 240.000 kr. Angående
suterrängvåningen har 2 sammanträden hållits.
Ledningar behöver bytas ut och elarbeten behöver
göras. Ett Intranät till vår hemsida ska skapas. Där ska
lösenordsskyddat material kunna läggas upp
tillsammans med protokoll. Beträffande vår vision så
pågår olika möten i församlingen. Vi försöker söka vad
våra visioner och värderingar betyder och hur de ska
synas praktiskt i verksamheten. Elias Wäfors anmäler
att ungdomarna gärna ser en replokal i
suterrängvåningen.

c) Sommarkollo 2016

c) Elias meddelar att förberedelserna går bra. Flera
viktiga sponsorer ställer upp. Livräddningsträning för
ledarna har avklarats. Kollot beräknas i år ha 65-75
barn.

d) Internationellt

d) Lars-Eric Nilsson informerar att Ingemar Nilsson
kommer hem från sin tid i Kina d. 10/7. Han kommer
att bo i Arboga i juli för att sedan flytta till sin lägenhet
i Stockholm. Naveed Malik kommer att göra en resa
till Malta och Holland.

e) Kommande möten
och samlingar

e)I juli hålls gemensamma gudstjänster tillsammans
med PK. D. 3/7 kommer Pelle Rosdal och talar i ÖK.
V. 35 hålls bönevecka med samlingar kl. 10.00 och
19.00. Församlingshelg på Kåfalla med tema Dela din
tro d. 9-11/9. Höstens Alfakurs har 3 anmälda och
kommer att hållas onsdagar på kvällstid. Ta med en vän
och kom med! Start d. 14/9. Refill deeper kommer att
starta d. 7/9. Det kommer att motsvara Konfakurs och
hållas tisdagar kl. 16.30-18.00. Vi räknar med att få ett
besök av Helen Friberg, regionansvarig
Equmeniakyrkan, under hösten.

f) Övrig information

f)I år ställer vi in Våffeldagen som vi har haft under
Medeltidsdagarna. Arboga OK har fått lov att sätta upp
en orienteringskontroll i trädgården bakom kyrkan!

g) Nästa
församlingsmöte

g)Nästa församlingsmöte hålls i ÖK d. 28/8.
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Övriga frågor

§ 16/16
Inga övriga frågor har anmälts.

Avslutning

§ 17/16
Britt avslutar förhadlingarna och sekreteraren ber en
bön.

Vid protokollet

Lars-Eric Nilsson
mötessekreterare

Justeras

Britt Lundberg
ordförande

Christina Gustafsson
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