STYRELSEMÖTE
Protokoll fört vid styrelsemöte i Örtagårdskyrkan 2016-10-13 kl 19.00 – 22.15
§§ 98/16 – 112/16
Närvarande:
Britt Lundberg
Daniel Edenholm
Ulf Edenholm
Javed Younas
Marcus Grönberg
Kjell Wendin
Hans Lundberg
Andreas Rosdal
Ej närvarande:
Magdalena Knuuth

ordförande
vice ordförande, närvarande t o m § 103
kassör

vice församlingsföreståndare, adjungerad
församlingsföreståndare, adjungerad

sekreterare

Daniel Edenholm inleder styrelsemötet med bön.
Öppnande

§ 98
Ordförande Britt Lundberg förklarar styrelsemötet
öppnat.

Val av mötessekreterare
och justerare.

§ 99
Till mötessekreterare väljs Britt Lundberg.
Till protokollsjusterare väljs Ulf Edenholm.

Tidigare protokoll

§ 100
Inga nya protokoll finns att lägga till handlingarna.

Ekonomin
bilaga 1

§ 101
Ulf redogör för det ekonomiska läget, se utsända
rapporter.
Offrandet behöver ökas för att förbättra likviditeten.
Samtal förs om utrymmet för anställningar under
2017.
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Verksamhetens fokus
2016
a)Förankring av visionen

§ 102

b) Kyrknätet

Nätet är nu klart. Kjell ansvarar för utläggning av
protokoll.

c) Uteförrådet.

Vi konstaterar att detta arbete inte har kommit så
långt som förväntat. Daniel får uppdraget att ta
kontakt med ansvariga .

d) Suterrängvåningen

Nästa träff blir den 10 november och då ska en
skiss presenteras.

Personalfrågor

§ 103
Meddelas
- att Maria Nyqvist har påbörjat arbetsträning.
Hon kommer att ha administrativa
arbetsuppgifter
- att Marcus arbetsträning kommer pågå till
mitten av december.
- Att ny träff med AME planeras för samtal om
vårt behov av praktikanter och handledare
för dessa.
Samtal förs om hur vi ser på behovet av anställa
inom områdena Refill, Skatten, Öppen kyrka,
språkcafé/språkträning samt praktikanthandledare
inom vårt diakonala arbete under 2017.

Andreas rapporterar från träff med ULT och Daniel
rapporterar från församlingssamtalen om det
diakonala arbetet.

Beslutas
- att Ulf Lundbergs anställning inte förlängs.
Vi tänker oss att Marcus arbetsuppgifter kommer
att finnas inom det diakonala arbetet inklusive,
praktikanthandledare samt med Skatten. Marcus
och Andreas ansvarar för stöd till ULT
(ungdomsledarteamet).

Ansökan om SST-bidrag

§ 104
Genomgång av församlingsbeskrivningen med
samtal.
Beslutas
- att söka SST-bidrag från EFK för
integrationsarbetet och för Öppen kyrka. Ulf
skickar in själva ansökan med ekonomidel
och Britt skriver församlingsbeskrivningen
efter det som kommit fram i kvällens samtal.
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Samverkansavtal med
Hela Människa

§ 105
Samtal för fört i denna fråga mellan Frank Åkerman
från Hela människans riksenhet, Sven-Eric Lilja
från Hela Människans distriktsenhet och Britt L, Ulf
E, Marcus G och Roland Magnusson från vår
församling. Detta samtal har utmynnat i ett förslag
till samverkansavtal som har skickats ut till
styrelsen.
Beslutas
- att föreslå församlingsmötet den 13
november att samverkansavtalet antas och
Örtagårdskyrkan därmed blir en
samverkande enhet med Hela Människan.

Bordlagda frågor
a) Webbaserad
larmcentral

§ 106
Beslutas att vi inte går vidare i denna fråga just
nu.

b) Rutiner kring
passertaggar.

Det är nu klarlagt att det går att tidsbegränsa
taggar. Eritrianska gruppen får en tagg att använda
lördagar.

c) Brandskydd

Bordlägges

Alkoholpolicy

Beslutas att
- vi inte går vidare i denna fråga just nu.
- frågan hänskjuts till Öppen-kyrka gruppen att
komma med ett förslag.

Uppföljning av övriga
ärenden
Handledarefrågan

§ 107

Medlemsfrågor

§ 108
Andreas berättar om gjorda hembesök.
Dopförrättning planeras till den 30 oktober, en
dopkandidat är anmäld.

Vid nästa A-styrelsemöte tar vi upp frågan om hur
den handledning vi har behov av ser ut. Därefter
kan kontakt tas med Equmeniakyrkan för samtal
om möjligheten att hitta någon lämplig handledare
för oss.
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Information, rapporter,
inkommande post

§ 109
Hänvisas till samfundens hemsidor. Post skickas
runt.
Beträffande Lions ungdomsledarstipendium får
Kjell uppdraget att undersöka om Elias Wäfors
uppfyller kriterierna för frivilligt uppdrag. Om det är
så nominerar vi honom.

Kommande möten och
samlingar i styrelsen

§ 110
10 nov: Styrelsemöte B. Fika: Javed
13 nov: Församlingsmöte
17 nov: Styrelsemöte A. Fika: Hans
1 dec: Styrelsemöte A. Fika: Magdalena
8 dec: Styrelsemöte B. Fika: Macus
? dec: Samkväm med respektive hos Hans och
Britt, Ringvägen 17. Meny: Janssons frestelse. Britt
meddelar datum snarast.

Övriga frågor
a) Församlingshelg 2017

§ 111
Andreas för uppdraget att ta kontakt med Kåfalla
för att se om det finns någon lämplig helt ledig och i
så fall boka.

b) Budget och
verksamhetsinriktnig
barn och ungdom 2017

Samtal om Verksamhetsinriktning Barn- och
ungdomsarbetet 2017. Denna ska finnas med som
bilaga till ansökan om bidrag från Arboga kommun.
Kjell formulerar efter synpunkterna och Ulf bistår
med ekonomidelen.

c) Bidrag från
Missionsfonden

Ulf föreslår att 5 000 kr från missionsfonden ska
anslås till kostnader för Alphakurs för ungdom i
Albanen. Styrelsen tillstyrker detta och ärendet tar
till nästa församlingsmöte den 13 november för
beslut.

d) Kallade talare 2017

Andreas hör sig för om möjligheterna att kalla
talare under 2017, t ex Mickael Telbe under hösten
för tema Bibeln och Rickard Cryz under våren för
temat ”Att dela evengelit”. Styrelsen är positiv till
detta.
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Avslutning

§ 112
Ordförande förklarar mötet avslutat och Javed ber
en bön.

Bilaga 1 Ekonomirapport

Vid protokollet

Justeras

Britt Lundberg
mötessekreterare

Ulf Edenholm
justerare
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