
 

Protokoll fört vid UR 2016-03-09 

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

Mikael Savhammar. 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Föregående mötesprotokoll 2016-02-10 

 Reklam på city tas upp nästa möte 

 Andreas försöker få sålt de sista lamporna. 

 Magnus kollar till nästa möte med idétryck och Evelina med andra leverantörer 

angående tygkassar. 

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

A Tonår- Boda och Myrås var på besök sist. Endlessgaming- körde på sportlovet. 

B Spårarscout – minskat antal (kan bero på att många är sjuka). Upptäckarscout – bytt 

program nästa vecka. Kidztime – Bibelbus nu på lördag. Programutskottet – har haft ett 

visionsmöte. 

C Äventyrarscout – bytt program till nästa gång. Hajk i helgen var riktigt bra. 

Söndagsklubben – inte många barn. Kårchef – Jan tycker vi bör jobba mer med ledarvård.  

D Julstugan – inget nytt. Missionskommittén – se paragraf §9. 

E Midsommarkommittén – har hittat folk till kommittén. Solvikenkommittén – har skickat ut 

en lapp till alla församlingsmedlemmar angående frivilligarbete. Equmeniagalan – ingen 

utvärdering ännu, men ett mycket bra event. Ger oss ca 20 000kr.  Kvällsmatshänget – funkar 

bra. 

F Inget nytt 

§4 Rapport från styrelsen  

Styrelsen jobbar mest med pastorsrekryteringen. Dom har köpt in en ny häll och en liten 

diskmaskin. 

§5 Pers punkt 

 Per har skickat ut en förfrågan om en arbetsgrupp för tonårsläger. 

 Det är stort intresse för scoutlägret i sommar. Skall ha ett möte för att se om vi 

behöver tacka nej till några kårer. 

 Det har bokats upp en inspiratör/föreläsare till gemenskapslägret till hösten.  

 Per försöker få ihop alla delar som skall redovisas för lokalbidraget. Magnus 

kollar på diffen med medlemsantalet. Evelina ser till att få klart 

årsmötesprotokollet. 

 Vad gör vi för att få några yngre i UR? UR-prao. Kortare möten. Funderar på 

detta till nästa gång.  

 



 
§6 Ekonomi 

Januari och februari har börjat riktigt bra. Supporten har varit runt 13 000kr/månad.  

§7 Info till hemsidan 

Per har lagt till info på hemsidan om att man kan stödja oss genom praktiskt arbete. 

§8 Ständig kalender  

Ingen nyårslägeråterträff. 

§9 Övriga frågor 

 Missionskommittén har haft möte för att diskutera vad vi gör med pengarna vi fått för 

flyktingarbetet. Peter kollar möjligheterna för innebandy samt frågar några som kan 

tänka sig vara delaktiga. Ett annat alternativ kan vara att gå och kolla på t.ex. 

Elfsborgsmatcher tillsammans med flyktingkillarna. 

 Vad gör vi med vår ledarsituation? Mikael skriver något om detta i sitt veckobrev. Vi 

kan fråga några som är lite äldre om att bli ledare. Skulle det underlätta om vi ändrade 

våra starttider för scoutgrupperna? Tar upp frågan på scoutgudstjänsten. 

 

§10 Nästa möte 

20 april 18:30 

Styrelsens möte 

16 mars Evelina 

§11 Mötet avslutades 

___________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Dennis Frick 


