
Protokoll fört vid UR 2016-02-10 

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

Mats Hermansson, Marie Hermansson, Johanna Baronowsky. 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Föregående mötesprotokoll 2016-01-13 

 Söndagsklubben startar upp istället för söndagsskolan. 

 Osäkert om det blir någon Endless gaming under sportlovet. 

 Jan Thorson kommer väljas in som ny kårchef på årsmötet. 

 Föräldramötet var mycket bra.  

 Saknas fortfarande årsberättelser. 

 Tar upp punkten ”Reklam på city” på nästa möte. 

 Andreas fortsätter försöka sälja våra lampor. 

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

A Tonår - funkar mycket bra. Go stämning och ca 25st. 

B Kidztime - 12 mars Bibelbus. Spårarscout- ökar för varje gång. Behöver fler ledare. 

C Kårchef - Jan. Kvällsmatshänget - funkar bra. 

D Äventyrarscout - har stadiga 15st. Söndagsskolan – söndagsklubben startar istället. 

E Missionskommitén - missionsmånaden är genomförd. Berit efterfrågar bilder. Fått pengar 

för aktiviteter för flyktingkillarna. 

F Midsommarkommittén behöver fler folk. 

G Framtid fristad - förändringar i styrelsen. 

§4 Rapport från styrelsen  

Styrelsen har tillsatt en grupp för att rekrytera en pastor. 

Håller på att undersöka om en ny häll till köket. 

§5 Pers punkt 

 Vad gör vi med integrationsbidraget vi fått? Vi beslutade att kolla om vi kan hyra 

hallen samt köpa in nya innebandyklubbor, pingisracket, sällskapsspel samt biljard 

tillbehör. Kan vi ha en grupp som jobbar med detta? 

 Kjell-Ove är den enda som tackat ja till att arbeta med fristadskassen. Vi behöver 

redovisa att vi använt våra 20 000kr. Beslut togs att köpa in tygkassar. Magnus kollar 

med idétryck och Evelina kollar på andra alternativ. Ca 1000st i vår lila färg + tryck. 

 Vi gör två stadgeändringar på årsmötet. En angående medlemskap och den andra att vi 

i UR väljs in på 1 respektive 2 år. 

 Det kommer vara en beredningskonferens i Jönköping den 23-24 april, där det 

kommer diskuteras vårt samverkansavtal med scouterna. Förslag är att Jan åker. 

 Kjell-Ove har skickat in en motion om att Equmenia blir en del av församlingen. 

Håller med att fördelen är att vi blir mer ”VI”. Skulle dock inte få bidrag (idag ca 



70 000kr) samt mindre beslutanderätt. UR beslutade att avslå denna motion. Per 

skriver ihop ett svar till årsmötet. 

 Då vi är en säker och trygg förening vill kommunen att vi har ett hyreskontrakt med 

församlingen. Beslut att vi betalar vår hyra på ca 80 000kr/år. Vi får sedan tillbaka 

mellanskillnaden mellan de 80 000 kr och det vi får ifrån lokalbidraget som en gåva. 

 Per och Magnus är för tillfället de enda som medverkar på Equmeniagudstjänsten. 

Folk får säga till om de vill medverka på något sätt. 

 

§6 Ekonomi 

Magnus har tagit fram ett förslag på budget inför kommande år. Vi beslutar att även 

kommande år jobba med vår sponsring.  

§7 Info till hemsidan 

Inget nytt 

§8 Ständig kalender  

Inget nytt 

§9 Övriga frågor 

Valberedningen försöker göra ett sista försök att få folk att bli ledare i de olika grupperna. 

Efter årsmötet avgår valberedningen. Hur löser vi det och hur kan vi lösa ledarfrågan i 

framtiden?  

§10 Nästa möte 

Årsmöte 17 februari 18:30 

9 mars  

Styrelsens möte 

25 feb Victor 

16 mars Evelina 

 

28 februari styrelse + UR 

§11 Mötet avslutades 

___________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Sara Hermanson 


