
PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-04-28 
  

Närvarande: Lukas Wingren (LW), Joel Sjöberg (JS), Birgitta Arnlund (BA), Mattias Bokenblom (MB), Ronny Leijon 

(RL) 

 

§ 14 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnas med bön   

 

§ 15 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll 22-03-31 godkänns  

 

§16 EKONOMI 

Insamlingarna är preliminärt ca 10tkr /mån över budget hittills i år. Kostnaderna är något högre på grund av höga 

energikostnader, men anställningskostnader är något lägre på grund av Angeline Leetmaas sjukskrivning.   

 

§17 BYGGPROCESSEN  

Samtal genomfört med Tobias Nygren om läget i byggprocessen, stora osäkerheter i byggsektorn vad gäller priser och 

tillgång på material. Det finns överklagande på vårt bygglov från 3 av våra grannar och därmed en osäker process 

framåt. I dagsläget behöver vi därmed invänta den rättsliga processen och även osäkerheten kring priser och tillgång 

det närmaste halvåret. Detta behöver vi informera församlingen om på ett Mellringeforum i närtid.     

 

§18 KOMMANDE MELLRINGEFORUM  

Vi utlyser ett Mellringeforum den 8/5 efter gudstjänsten med information om byggprocessen, sjukskrivningar, 

sommarens läger, ekonomi och missionshälsningar.   

 

§19 ANGELINES SJUKSKRIVNING   

Angeline kommer att vara fortsatt sjukskriven och vi anser att det är viktigt att hon får tid till återhämtning i den mån 

det behövs.     

Vi kommunicerar med församlingen att det i dagsläget är osäkert när Angeline återkommer i tjänst och vi hoppas att 

kunna ge mer information på kommande Mellringeforum 8/5.    

Våra åtgärder för att bära de uppgifter som ligger på Angelines bord:   

JS har ansvar för att kontinuerligt följa läget och även om det finns mer stöd som vi kan erbjuda i denna processen.   

MB utreder om det finns möjlighet att fylla upp tjänsten, för att kompensera för det ekonomiska bortfallet under 

sjukskrivningen.  

Ansvar för avstämning med våra övriga anställda. MB håller avstämning med Samuel Bokenblom och JS stämmer av 

med Jonathan Rogers. JS planerar för en fika med dem.  

Planeringen för samlingar närmaste tiden stäms av och vi konstaterar att många olika personer tar ansvar för att bära 

våra gemensamma samlingar.   

 

§ 20 ALPHAKURS  
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Daniel Järnberg planerar för en Alphakurs och ser gärna fler deltagare. Vi sprider info i olika kanaler och planerar för 

start under vecka 19.   

 

§21 INFO FRÅN ANKARSTIFTELSEN 

Börje Ertman planerar för att starta upp en verksamhet riktad mot ungdomar i Vivalla och söker församlingar att 

samarbeta med, mer info kommer. 

 

§22 FRÅGA FRÅN NEJLIKAN ANGÅENDE PAVILJONG/SCEN PÅ BAKSIDAN 

Vi är positiva till idén och uppdrar åt Elias Hallman att i samråd Kenneth Erensjö ta fram ett förslag på utformning.  

 

§23 INKÖP AV NYTT TRUMSET   

Beslut: Vi avsätter upp till 12000:- och uppdrar åt Simon Gepertz att köpa in ett nytt trumset.  

 

§24 FÖRSLAG FRÅN MEDLEM OM INKÖP AV HJÄRTSTARTARE  

Vi undersöker om vi kunde köpa in en hjärtstartare tillsammans med våra grannverksamheter, ICA, PIZZERIAN, 

RE:FORM, mfl. som ett gott initiativ i närområdet.   

RL undersöker intresset hos dessa.   

 

§25 BÖNEINITIATIV I FÖRSAMLINGEN 

Vi samtalar om olika sätt att lyfta den gemensamma bönen i församlingen. Bönekvällar, eftermiddagar, temakvällar, 

bönepromenader. Vi bjuder in de ansvariga böneledarna till ett samtal efter en gudstjänst i närtid.   

 

§26 ÖVRIGA FRÅGOR  

Isac Spjuth tillträder som studentpastor (som vi är med och understödjer) på Örebro Universitet fr.o.m. augusti.  

 

Vi har en familj i församlingen som kommer att ta emot två Ukrainska flyktningar och vi förmedlar information om 

vissa saker som de behöver.   

 

§27 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas med bön.   

 

 

 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________  

Joel Sjöberg, ordf. Lukas Wingren, sekr. 

 


