Protokoll fört vid UR 2016-05-18
Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Dennis Frick, Carin Serrander
och Magnus Ryberg.
§1 Mötets öppnande
Victor öppnar mötet. Evelina väljs till sekreterare och Dennis väljs till justerare.
§2 Föregående mötesprotokoll 2016-04-20
 Reklam på city tas upp på nästa möte.
 Per tar med sig prov på påsar, då han är påsarnas mästare. Evelina ser vad hon kan
hitta.
 Vi kan hyra innebandyhallen. Finns det intresse för flyktingkillarna? Försök kan ske
till hösten. Familjen Serrander kollar om de kan köpa in 10 klubbor, bollar och mål.
§3 Rapport från Equmeniagrupperna
A Tonår var i Myrås i fredags. Kul att de lär känna varandra.
B Spårarscout växer så det knakar. Kidztime har planerat in en clown nästa tillfälle.
Upptäckarscout har lite ledarbrist på lägret. Kan de laga mat tillsammans med någon annan
grupp?
C Äventyrarscout har lediga denna vecka. Malin har börjat som ledare.
D Julstugekommittén vill gärna ha en till person, men det är inte akut.
E Midsommarkommittén är i fas. Programutskottet har precis fått klart ett nytt program till
och med oktober.
F inget nytt
§4 Rapport från styrelsen
Pastorsgrupppen är inte helt nöjda med ansökningarna, så ansökningstiden förlängs.
Anmälan till konfirmationen startade i söndags. Hittills 6 anmälda. Startar 1:a advent.
§5 Pers punkt
 Opereras 26 maj. Tar det lugnt någon vecka efter.
 Equmeniabladet är klart för utdelning.
 Bibeläventyret. Vi tycker detta är bra och ser gärna att Per är med. Men vad säger
styrelsen? Vart skall tiden tas?
§6 Ekonomi
Supporten har hittills varit bra.
§7 Info till hemsidan
Känns komplett.
Nytt på hemsidan är trygga möten kurs 5 juni 11:30-14:30.
§8 Ständig kalender
Inget nytt

§9 Övriga frågor
 Vi bör söka pengar för skaút ut Kvarnfonden. 500kr/deltagare. Maja kan vi nu söka för
då hon gått klart.
 Riksstämma i Tibro. Vi har tre platser. Erik och Victor?
§10 Nästa möte
14 juni 18:00 ledaravslutning på Solviken. Victor fixar hamburgare.
Styrelsens möte
25 maj – Magnus?
§11 Mötet avslutades
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