STYRELSEMÖTE

Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-08-16 kl 19:00
Plats: Örtagårdskyrkan

§§ 72/16 – 83/16
Inledning

Förfriskningar och inledande bön: Kjell

Öppnande

§ 72/16
Ordförande förklarar styrelsemötet öppnat.

Val av sekreterare

§ 73/16
Till sekreterare valdes Daniel Edenholm

Ärendelistan

§ 73/16
Ärendelistan godkändes

Tidigare protokoll

§ 74/16
Kjell efterlyser några äldre protokoll som ännu ej lagts
till handlingarna årsmötet, styrelsemötet 10/3 och alla
styrelseprotokoll därefter saknar paragrafnummer,
församlingsmötet 17/4, 19/6. Protokollen ska justeras
så snart som möjligt.

Ekonomin
bilaga 1

§ 75/16
Positiv trend gällande offer till församlingskassan.
Resultatrapport; stor diff pga ej budgeterad
semesterlöneskuld, fastighet, Underskott - 78 000
kr. Underskottet påverkar likviditeten. Nuvarande
saldo på kontot: ca 270 000 kr.

Verksamhetsens fokus 2016
a) Gudstjänsten
b) Kyrknätet
c) Uteförrådet

§ 76/16.
a) Möte om Gudstjänsten har genomförts.
b) Inget har hänt under sommaren
c) Ombyggnad uteförråd. Bygglovet har beviljats.
Plan presenteras på församlingsmötet.
d) Ansökan om pengar har genomförts.

d) Suterrängvåningen
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Personalfrågor
a) Markus

b) Prognos för 2017

§ 77/16
a) Markus i arbetsträning. Från 10 juli ( 50% av
50%) motsvarar 10 tim/veckan. Beräknas vara
åter i tjänst okt/nov.
b) Prognos är att kyrkan med egna medel kan
finansiera 110% anställning av insamlade medel
Visst bidrag för FAS3 och integrationsarbetet
kan finansiera viss utökning av tjänsten.

c) Ulf Lundberg

c) Anställningen löper till 31 december.

Uppföljning av övriga
ärenden
a) Hela Människan

§ 78/16

b) Bokföringen

b) Ulf Edenholm tar över ansvaret som bokförare
efter Stig-Åke. Ulf tar över arbetet tillsvidare från
1 september.

c) Larm, passertaggar
och brandskydd

c) Bordlägges

a)Träff med Hela Människan 22 sept, Frank
Åkerman, för att formalisera formerna för samråd
med Hela Människan.

d) Ljudanläggning

d) Portabel ljudanläggning har inskaffats.

e) Uthyrningstaxor

e) Eventuell översyn av uthyrningstaxorna.
bordlägges.

f) Församlingshelgen

f) Kåfalla; styrelsedygn ”Att vara ett utrustande och
visionärt ledarskap” Sune Nordin. 35 st inkl barn.
Mål över 50 deltagare.

Medlemsfrågor.

§ 78/16
Inget att rapportera

Information, rapporter och
inkommande post

§ 79/16
Hänvisdes till samfundens hemsidor
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Ärenden församlingsmötet
28 augusti

§ 80/16
Genomgång av ärendet till söndagens
församlingsmöte

Kommande möten och
samlingar

§ 81/16
Församlingsafton planeras in av planeringsrådet

Övriga frågor.
a) Alkoholcertifiering

§ 82/16
a) Vita Bandet.
Bordlägges.

b) Städdag

b) Datum hänskjutes till planeringsgruppen

c) Bidragsansökan

c) För barn-och ungdomsarbetet: Andreas och
Daniel söker, ansökan inne senast den 31
augusti.

Avslutning

§ 83/16
Styrelsemötet avslutades med bön.

Bilaga 1 Ekonomirapport

Vid protokollet

Justeras

Daniel Edenholm

Britt Lundberg
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