
Protokoll fört vid UR 2016-11-16 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Dennis Frick, Nina Axelsson och 

Erik Serrander 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Föregående mötesprotokoll 2016-10-13 

Inget att ta upp. 

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

 Julstugan är i full gång och vill gärna ha hjälp ifrån de olika grupperna. 

 Galakommittén har träffats och ligger i fas. 

 Resterande grupper rullar på som de ska. 

 

§4 Tänk till om en av våra verksamheter. Upptäckarscout. 

Upptäckarscout har valt att vara ute hela året om. Anser att dom har tillräckligt med ledare, 

men skulle tycka det vore kul med fler scouter. Kan vi locka dit fler scouter? 

§4 Rapport från styrelsen  

Styrelsen har inte haft något möte. 

§5 Pers punkt 

 Mikael Nilsson har möjlighet att hålla en kurs om ”Barn med särskilda behov”. 

Förslagsvis den 9 mars.  

 Julmarknad på torget 10 december. Per anmäler oss och så kör dom som kan. 

 Beslut togs att köra på ett föräldramöte den 31 januari kl. 18:00. 

 Förslag på årsmötesdatum är 1 mars kl. 18:30. 

 Nytt equmeniablad är klart. 8 annonsörer finns med. Vi fortsätter med 1000kr. 

 Om någon känner att den vill jaga sponsorer så ligger det förberett. 

 Bör jobba med att söka bidrag ifrån andra företag i Fristad. 

§6 Ekonomi 

Inget nytt 

§7 Info till hemsidan 

Skall kolla att man kan anmäla sig till Jamboreen. Victor testar att anmäla sig. 

§8 Ständig kalender  

Fjällkurs 15-19 mars. 

 

 

 

 



 

§9 Övriga frågor 

 Det kommer vara infomöte den 8 december i Fristad angående nyårslägret. 60platser 

totalt, varav 11 lediga. Saknas fortfarande mat och sjukvårdsansvariga. Finns vissa 

förslag på lösning som Victor tar med sig till nästa planeringsmöte. 

 Erik jagar Peter angående innebandyn. Vore kul om det startade i vår. 

 Evelina beställer tygkassar. 

§10 Nästa möte 

14 december 18:30  

Styrelsens möte 

15 december 18:30 Evelina 

§11 Mötet avslutades 

___________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Dennis Frick 


