FÖRSAMLINGSMÖTE
Protokoll fört vid församlingsmöte i Örtagårdskyrkan 2016-08-28
§§ 18/16 - /16
Cirka 20 personer närvarande

Öppnande

§ 18/16
Britt Lundberg förklarar församlingsmötet öppnat.

Mötets behöriga
utlysande

§ 19/16
Församlingen bejakar att mötet är behörigen utlyst.

Protokollsjusterare

§ 20/16
Till att justera dagens protokoll väljs Andreas Yrenback.

Dagordningen

§ 21/16
Den föreslagna dagordningen godkännes.

Ekonomirapport

§ 22/16
Daniel Edenholm sätter inkomna gåvor och offer i
relation till årets budget. Under ett års tid har vi haft en
nedåtgående trend. Från mars månad har dock offrandet
i församlingen stabiliserats. Glädjande nog märks en
liten ökning just nu. Något som vi behöver fortsätta att
sträva efter nu i höst! Vi har haft stora
personalkostnader under sommaren. För övrigt har StigÅke Ängsved avsagt sig ansvaret för församlingens
bokföring. Ulf Edenholm kommer att sköta den sysslan
i fortsättningen.

Personalfrågor

§ 23/16
Marcus Grönberg fortsätter arbetsträna 10 timmar i
veckan. Han jobbar med socialt arbete/Öppen kyrka.
Tanken är att han ska öka på till 15 timmar i veckan i
höst för att kunna komma upp i sin ursprungliga 50%
tjänst i slutet av året. I nuläget är Andreas Rosdal
vikarie med 25% för Marcus. Marcus är från början
anställd som pastor i församlingen. Den 9/10 inbjuds
alla till en samtalskväll med frågor som rör våra
anställda. Hur ska vi använda våra anställda under
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2017? Hur ser vi på vårt sociala arbete? Vilken roll
skulle Marcus kunna få? Vilken inriktning vill
församlingen ha?

Information och
rapporter:
a) Verksamhetsfokus
2016

§ 24/16

b) Från sommarens
läger och kollo

b) Angelina berättar om ett roligt Smailläger på
Hjälmargården med 15 små deltagare från Arboga.
Årets tema var:”På riktigt”. Anney förmedlar att
Hampeveckan bjöd på många Gudsmöten. Från Arboga
deltog 18 ungdomar! Årets Frizon var mycket bra och
hade stort fokus på Gud. Elias håller stolt upp ett stort
plakat som säger att församlingen fått 20 000 kr från
Lions för Sommarkollot. Vi får ta del av en kortfilm
från kollot. Britt framför församlingens varma tack till
alla duktiga ledare.

c) Uppstarter i våra
grupper

c) Skatten har ledarsamling sönd. d. 11/9. Sjungis
startar d. 7/9. Refill börjar fred. d. 9/9 och Refill Deeper
d. 6/9. Öppen Kyrka har redan startat. Språkkaféet och
Språkträningen startar i v. 36. Daglediga planerar en
Höstutflykt t. Åsby d. 13/9. Anmälan t. Erik Gustafsson.
Värma en liten har börjat. D. 29/8 reser 3 personer till
Riga. Alfa startar d. 6/9.

d) Samverkan med
Hela Människan

d) Sedan flera år tillbaka har församlingen ett samarbete
med Hela Människan. D. 22/9 får vi besök av Frank
Åkerman från Hela Människans riksorganisation.

e) Protokollsutskick

e) Styrelsen beklagar att utskicken inte fungerat
optimalt. Förhoppningsvis kommer det att bli mycket
bättre i fortsättningen.

a) Daniel framhåller att det nu gäller att förankra vår
vision och att ha en dialog om våra mötesplatser. Våra
sociala mötesplatser har vi inte behandlat. I oktober
kommer de olika verksamhetsgrupperna att
formaliseras. Vårt Intranät ska aktualiseras. Lennart
Rosdahl berättar att vi nu har bygglov för ett nytt
uteförråd. Det bör gå att kunna börja bygga nu snart.
Hans Lundberg meddelar att suterrängvåningen i ÖK
ska göras i ordning under 2017. Beräknad kostnad 140
000 kr. Bidrag har sökts. Först behöver uteförrådet
komma på plats.
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f) Kommande möten
och samlingar

f) Under v. 36 har församlingen bönevecka.
Anmälningstiden för församlingshelgen på Kåfalla går
ut idag. Det finns en lista där man kan skriva upp
skänkta bakverk att ta med. En Städdag planeras under
hösten. D. 2/10 får vi besök och predikomedverkan av
bitr. kyrkoledare Helen Friberg. D. 9/10 inbjuder vi till
samtal om församlingens diakonala arbete. D. 22/10
kommer pastor Andreas att undervisa om andliga gåvor.
D. 20/11 får vi predikobesök av Christer Roshamn från
Motala med team. Sopplunch med efterföljande samtal.
D. 15/9 blir det en särskild inbjudningskväll i ÖK för
intresserade vänner. Rebeca Nilsson Sotos berättar om
sin utlandspraktik d. 25/9. Equmeniakyrkan håller
regionfest på Karlskoga folkhögskola d. 8/10.
Bibelsamtal på lätt svenska kommer att ske varannan
tisdagskväll.

Nästa församlingsmöte

§ 24/16
Nästa församlingsmöte hålls i ÖK d. 13/11.

Övriga frågor

§ 25/16
Inga övriga frågor har anmälts.

Avslutning

§ 26/16
Britt avslutar församlingsmötet och Hans Lundberg ber
en bön.

Vid protokollet

Justeras

Lars-Eric Nilsson

Britt Lundberg
ordförande
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Andreas Yrvenback

