
 

Protokoll fört vid UR 2016-04-20 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström. 

§1 Mötets öppnande  

Victor öppnar mötet. Evelina väljs till sekreterare och Per Ringbo väljs till justerare. 

§2 Föregående mötesprotokoll 2016-03-09 

Tar upp reklam på city vid nästa möte. 

Lamporna är sålda. Fick ca 8200kr 

Peter har kollat med folkhögskolan och hallen är ledig om vi vill hyra den på fredagar. 

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

A Tonår – Boda i fredags. Mycket bra kväll. 

B Spårarscout – bakade bröd sist. Någon ny scout dyker upp varje gång. Ännu inte så många 

anmälda till scoutlägret. En vecka kvar. 

C Äventyrarscout – Haft hajk förra helgen och kommer att ha en annan hajk nästa helg. 

D inget nytt 

E inget nytt 

F inget nytt 

§4 Rapport från styrelsen  

Tagit bort sista ansökningsdagen för pastorstjänsten, då de fått in få ansökningar. 

§5 Pers punkt 

 Per har skickat in en ansökan om Pastorstjänsten.  

 Valborgskonserten. Per fixar ett event på Facebook. 

 Hur föryngrar vi UR? Inga direkt svar på detta, men Victor kollar med Maja. 

 Hur vill vi göra med lovsångsgudstjänster i höst?  Vill fortsätta ha det men skulle nog 

kunna funka lika bra kl. 10:00. 

§6 Ekonomi 

Magnus är inte här. 

§7 Info till hemsidan 

Inget nytt. Känns komplett. 

§8 Ständig kalender  

 Emmelina har bokat 3 patrulltält på konferensängen på Hönö. Anmälan skall ske 

senast innan midsommar.  

 Vi skjuter på Equmeniabladet från vecka 15 tills vecka 20. (tillsammans med 

kyrktorget) 

§9 Övriga frågor 

 Ledarsituationen. Malin Sandbecker börjar i äventyrarscout. Birgitta Dahlquist tar 

över Solviken efter Malin. Upptäckarscout behöver fortsatt någon mer.  



 
§10 Nästa möte 

18 maj 18:30  

14 juni 18:00 ledaravslutning Solviken 

Styrelsens möte 

25 maj – Victor frågar Magnus om han vill närvara. 

§11 Mötet avslutades 

___________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Per Ringbo 


