
Protokoll fört vid UR 2015-12-02 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Dennis Frick och Mikael 

Savhammar. 

§1 Mötets öppnande  

Victor öppnar mötet. Evelina väljs till sekreterare och Dennis väljs till justerare. 

§2 Föregående mötesprotokoll 2015-11-04 

 Per (med familj) blir matansvarig på skidlägret.  

 Utbildningspengar – Magnus kollar om vi kan använda det till Per. 

 Stiftelsen Svenska frälsningsarmén, ansökan görs innan februari. 

 Franska ungdomarna – hittade ingen bra tid för dem att komma så vi avvaktar med 

detta tillsvidare. 

 Squashhallen behöver få in lite textilier. Evelina tar upp detta med styrelsen på nästa 

styrelsemöte. 

§3 Rapport från Equmeniagrupper 

A tonår- 2 gånger kvar, ganska många speciellt när det varit med lite flyktingkillar.  

B spårarscout- bra grupp. Kidztime – bibelbus nästa gång. BADOSK- bra. 

C upptäckarscout – funkar bra. Kvällsmatshäng- bra, varierande antal. 

D äventyrarscout – har varit på hajk. Söndagsskolan - väldigt få barn.  

E julstugan – årets julstuga avslutad med 36 000kr i kassan. Missionsutskottet – förbereder 

”sin månad” januari. 

F Galaequmenia- inga biljetter sålda. Programutskottet – har börjat planerar valborg. 

 

§4 Rapport från styrelsen  

 Resultatet från NFU har gåtts igenom. Bra och jämnt resultat.  

 Pastors rekrytering pågår genom styrelsen.  

§5 Pers punkt 

 Hur ser vi på framtiden när det gäller Pers tjänst? Har vi möjlighet att göra något 

långsiktigt? Förslag: 75% till 1 April, därefter 50% Equmenia och 50% församlingen. 

Evelina tar det med styrelsen. 

 Påminnelse till alla våra grupper om att vi vill få in årsberättelser. 

 Jubileumsåret – Ungdomsgudstjänst, kan eventuellt kolla om våra konfirmander kan 

tänka sig att medverka. Prova på scouter – kolla om eventuellt Mats Hermansson och 

Conny Frick vill hjälpa till.  

 Julmarknad den 12 december. Behöver folk som kan hjälpa till. Victor kollar med 

tonår på fredag.  

 



§6 Ekonomi 

Magnus ej närvarande.  

§7 Info till hemsidan 

Julmarknad 12/12 på torget. 

Fler bloggare till hemsidan (gärna unga) 

§8 Ständig kalender  

Inget nytt. 

§9 Övriga frågor 

 UR behöver skriva en julhälsning som skall skickas ut tillsammans med styrelsens. 

Bra med ett inbetalningskort. Skall vi skicka ut det till våra equmeniaföräldrar också? 

Evelina frågar Magnus om han kan skriva, annars försöker sig Evelina på det. 

 Vi är en säker och trygg förening nu.  

 På juldagen kommer det vara något för våra ungdomar i kyrkan. 

§10 Nästa möte 

13 januari 18:30 

10 feb 18:30 

Årsmöte 17 februari 

9 mars  

 

Styrelsens möte 

10 december 18:30 Evelina 

14 januari 18:30 Dennis 

25 feb  

16 mars  

 

28 februari styrelse + UR 

§11 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

____________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Dennis Frick 


