
Protokoll fört vid UR 2015-12-02 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Dennis Frick, Magnus Ryberg, 

Richard Ryberg och Carin Serrander. 

§1 Mötets öppnande  

Per öppnar mötet. Evelina väljs till sekreterare och Richard väljs till justerare. 

§2 Föregående mötesprotokoll 2015-12-02 

 Victor skickar in en ansökan till Stiftelsen Svenska frälsningsarmén. 

 Berit undersöker om det går att få upp lite textilier i Squashhallen. 

 Det blir ingen söndagsskola kommande år. 

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

A Endless gaming- prel. någon dag på sportlovet. 

B Kidztime - 12 mars Bibelbus. BADOSK- ingen mer inplanerad. 

C Kårchef – väljs ny på årsmötet. 

D  

E Missionsutskottet – förbereder ”sin månad” januari. 

F Midsommarkommiten – behöver få folk. Galaequmenia- 10-20 biljetter sålda 

G Inget nytt 

 

§4 Rapport från styrelsen  

 Arbetet med NFU fortsätter. Förslag att detta diskuteras den 28 februari, på vår 

gemensamhetsdag.  

 Pastors rekrytering pågår + att Per går upp till 100 %. 

 Flyktingkillarna. Någon tonårsledare samt någon ifrån styrelsen försöker närvara vid 

nästa missionskommiteträff. Vi behöver samla alla åsikter så att vi har en samlad syn. 

§5 Pers punkt 

 Föräldramötet 26/1. Per har planerat ett bra upplägg och skickat ut information om att 

alla är välkomna till denna information i nyhetsbrevet, equmeniablandet + facebook. 

Visar vilken information man kan hitta på hemsidan + fika + rundvandring. 

Kyrkvärdarna tar hand om fikat. Försöker sälja plastpåsar + restauranghäftet. 

 Jubileumsåret - Utställning på kyrktorget med hur det var förr, nu och förslag på 

framtiden. Banderoller och flaggor. Popcorn innan gudstjänst (1:a Dennis, 2:a Per)  

Equmeniagudstjänst- Mycket lovsång med gitarr, möjlighet att tända ljus hela tiden, 

Per predikar, kollekt med möjlighet att swisha, info på skärmen samt möjlighet att 

stanna kvar eller gå ut och fika.  

 Vi har många administratörer i repet. Martin och Anna-Karin tas bort. 2015 hade vi 95 

medlemmar samt 250 aktiviteter.  

 Behöver få in årsberättelser inför årsmötet. Ledarlistan uppdaterades och Per skickar 

denna till valberedningen. 



 Då vi inte har någon konfaläsning, så försöker vi köra på ett ”konfaläger” ihop med 

gamla konfirmander och tonår. Förslag är att ha det i kyrkan. Förslag på arbetsgrupp: 

Per, Anna Sethson, Eva och Micke Nilsson, Teta och Victor.  

 Vi behöver ta bort arbetsuppgifter ifrån Per. Förslag är att ta bort följande: BADOSK, 

after church, equmeniakassen, sponsorer, facebook- och hemsideuppdateringar, repet 

(ledarna får själva gå in och registrera sina aktiviteter), Bilda. 

 Har 18 lampor stående. Andreas Zetterström försöker sälja dessa på nätet. 

 Skall få en ny skrivare i färg. Används med sunt förnuft. 

 

§6 Ekonomi 

Har fått in mycket pengar under november och december. Bland annat från Solviken och 

julstugan, men också på supporten. Magnus tar fram ett budgetförslag till nästa UR.  

§7 Info till hemsidan 

Per har lagt alla verksamheter under en punkt.  

Per lägger ut en intresseanmälan angående Endless gaming på Facebook. 

§8 Ständig kalender  

Inget nytt 

§9 Övriga frågor 

 Reklam på City – tas upp på nästa möte. 

 Eva Nilsson och Carin Serrander vill starta vuxen PULS varannan onsdag samt varje 

onsdag på sommaren. UR mycket positiva till detta. Betalar en liten summa varje gång 

man är med och tränar.  

 Fått 12 000kr från samfond. Är detta ansökan vi gjorde i september? 

 Dennis skall gifta sig 17 september! GRATTIS! 

§10 Nästa möte 

10 feb 18:30 

Årsmöte 17 februari 18:30 

9 mars  

Styrelsens möte 

14 januari 18:30 Dennis 

25 feb Magnus? 

16 mars Victor 

 

28 februari styrelse + UR 

§11 Mötet avslutades 

___________ _____________ _____________ 

Per Ringbo  Evelina Zetterström Richard Ryberg 


