
Protokoll fört vid UR 2016-12-14 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Erik Serrander, Magnus Ryberg, 

Carin Serrander. 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Föregående mötesprotokoll 2016-11-16 

 9 mars var eventuellt inte det bästa datumet för Mikael Nilssons kurs. Per kollar med 

Mikael igen. 

 Vi närvarade vid Julmarknaden på torget. Drog in 1100kr. Det bästa hade varit att 

sälja något matigt. Något att tänka på till nästa år. 

 Har anmält Victor till Jamboreen, men har inte hört hur det har gått. Vi kan inte 

anmäla dom som anmält sig till oss. Per ringer och kollar om han hittar någon som vet. 

 Mat och sjukvårdsansvariga till nyårslägret är löst.  

§3 Rapport från Equmeniagrupperna 

 Puls kör på. Önskar dock att det dyker upp fler som är med.

 Söndagsskolan är en liten grupp som försöker hålla det vid liv. Per kollar med Anna 

hur hon ställer sig till söndagsskolan kommande termin.

 Äventyrarscout har önskemål om att börja 30 minuter senare, för att få med de barnen 

som har andra aktiviteter denna dag. 

 Spårarscout är nöjda med terminen. Funderar på fler patruller nästa termin för att inte 

ha för stor grupp.  

 Erik kommer troligtvis inte vara kvar som ledare i Upptäckarscout. Eventuellt bör vi 

se över ledarsituationen och se om vi kan blanda runt bland ledarna lite. 

 

§4 Tänk till om en av våra verksamheter.  

Puls. Funderar på att utöka denna verksamhet med en för daglediga (pensionärer) samt 

fredagspuls (innebandy) Bra med puls-boken. 

§5 Rapport från styrelsen  

Inget direkt att rapportera. Jobbar med att få till en liten IT-grupp. 

§6 Pers punkt 

 Planeringen för Equmeniagalan är uppstartad. Kör på liknade koncept som tidigare år. 

Erik Serrander är gärna konferencier. Får gärna komma med tips och idéer. 

§7 Ekonomi 

 Supporten ligger på en stabil nivå. Januari till november har det kommit in 130 000kr.  

 Lyckades sälja ”tjänster” för 1850kr på årets Julstuga, som skall användas till 

Jamboreen. 



§8 Info till hemsidan 

 Terminsprogram kan uppdateras. 

 Uppmana fler grupper att skriva på bloggen. 

§9 Ständig kalender  

 Vecka 5 startar grupperna igen. 

§10 Övriga frågor 

 Insamling vid nyårslägret går till ”Tänd ett ljus”. 

 UR skulle önska att vi tillsammans med församlingen hade en gemensam 

valberedning. Evelina tar upp det på nästa styrelsemöte. 

 Hur sprider vi protokollen mellan UR/styrelsen? Evelina tar upp det på nästa 

styrelsemöte. 

§11 Nästa möte 

26 januari 

22 februari  

1 mars årsmöte 

30 mars 

19 april 

18 maj 

13 juni ledaravslutning 

 

Styrelsens möte 

18 januari (Erik Serrander) 

23 feb  

23 mars 

26 april 

22 maj 

  

§12 Mötet avslutades 

________________ _________________ _______________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Magnus Ryberg 


