STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid Örtagårdskyrkans styrelsemöte 2016-09-09 kl. 15:30-17:00

Plats: Kåfalla herrgård
§§ 84/16-97/16

Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Ulf Edenholm
Kjell Wendin
Javed Yonas
Andreas Rosdahl
Hans Lundberg

ordförande
v. ordförande
kassör

adjungerad församlingsföreståndare
adjungerad v. församlingsföreståndare

Öppnade

§ 84
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet öppnat.

Val av sekreterare

§ 85
Till mötessekreterare väljs Kjell Wendin

Ärendelistan

§ 86
Den föreslagna ärendelistan fastställs.

Tidigare protokoll

§ 87
Protokoll från församlingsmöten 2016-04-17 och 2016-06-19 samt
protokoll från styrelsemöte 2016-05-12 läggs till handlingarna.

Ekonomi
Bilaga 1

§ 88
Ulf Edenholm rapporterar att de senaste 4 månaderna har haft en
positiv trend av insamlade medel. Augusti månds insamlingresultat
blev 91 316, ca 13 500,- bättre än budget. Totalt ligger vi ca 15
000,- under vår målsättning. Vårt justerade resultat (inkomster –
utgifter) visar ett underskott på ca 37 000,- beroende på bland annat
lägre insamlade medel, högre underhållskostnader på kyrkan samt
högre personalkostnader pga. utbetalning av ej budgeterad
semesterlöneskuld.
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Verksamhetens fokus
2016

§ 89
a) Förankring av visionen.
Daniel ger en rapport.
b) Kyrknätet
Daniel rapporterar att det är på teststadiet
c) Uteförrådet
Inget att rapportera.
d) Suterrängvåningen
Bidrag från Equmeniakyrkans lokaIupprustningsfond har sökts.
Det behövs en projektledare arbetet.
Styrelsens beslut
Valberedningen får i uppdrag att söka projektledare för
arbetet i Suterrängvåningen.

Personalfrågor

§ 90
Arbetsförmedlingen inleder under hösten avvecklingen av
sysselsättningsplatserna inom Fas 3. För kontakter med AME
behöver församlingen ha en kontaktperson, Roland Magnusson
tillfrågas.
Vi behöver också ta ställning till Ulf Lundbergs arbetsplacering efter
årsskiftet.

Bordlagda frågor

§ 91
a) Webbaserad larmcentral
Batteribyte har gjorts i larmbackup. I övrigt inget nytt.
Fortsatt bordläggning.
b) Passertaggarna
Marcus och Elias jobbar vidare.
Fortsatt bordläggning.
c) Brandskydd
Läget är oklart.
Fortsatt bordläggning.
d) Uthyrningstaxor
Styrelsen beslut
Att bibehålla gällande taxor.
e) Alkoholcertifiering
Britt jobbar vidare med frågan.
Fortsatt bordläggning.
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Uppföljning av övriga
ärenden

§ 92
a) Hela människan
Träff planeras till den 22 september.
b) Praktikplats
Församlingen har kontaktats angående vår möjlighet att ta emot en
person för arbetsträning. Andreas för vidare samtal huruvida
församlingen är lämplig för personens arbetsträning.

Medlemsfrågor

§ 93
Andreas och Britt redogör.

Information,
rapporter,
inkommande post

§ 94
a) Val av regionledare
I Equmeniakyrkan ska val av regional kyrkoledare ske. I vår region
är Helen Friberg föreslagen för omval.
Styrelsen beslut
Att stödja Helen Friberg i hennes kandidatur.
b) Remissvar
EFK har skickat ut ett remissunderlag och önskar ett svar. Andreas
skickar ut mejl för vidare kommentarer.

Kommande samlingar

§ 95
a. 22 september: styrelsemöte A Fika: Andreas
b. 2oktober Träff med Helen Friberg efter kyrkkaffet
c. 6 oktober: styrelsemöte A, fika Britt
d. 9 oktober: Församlingssamtal efter kyrkkaffet om vision, vårt
diakonala arbete samt tillhörande personal frågor
e. 13 oktober: Styrelsemöte B Fika: Daniel
f. 17 november: styrelsemöte A Fika: Hans
g. 10 nov: Styrelsemöte B: Fika:Javed
h. 13 november: Församlingsmöte
i. 1 dec: styrelsemöte A: Fika: Magdalena
j. 8 dec: styrelsemöte B. Fika: Marcus
k. 16 dec: Samkväm med respektive hos Hans och Britt
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Övriga frågor

§ 96
a) Böneveckan
Samtal om tankar för utvecklande av böneveckan.
b) Handledare
EFK genom Sune Nordin har under två år fungerat som
församlingens handledare.
Samtal fördes om vidare handledarskap, eventuellt från Equmenia.
Frågan bordläggs

Avslutning

§ 97
Ordförande förklarar mötet avslutat och följs av en stunds bön.
.

Vid protokollet

Justeras

Kjell Wendin sekreterare

Britt Lundberg ordförande

Bilaga 1 Ekonomirapport
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