
Protokoll UR 26/1 
Närvarande: Victor F, Erik S, Magnus R, Per R, Johanna B 

§1 Mötet öppnas, val av sekreterare och justerare 
Sekreterare: Per Justerare: Erik 

§2 Föregående mötesprotokoll 
Läggs till handlingarna. 

§3 Rapport från Equmeniagrupper 
Endast nyårsläger har hänt sedan vårt förra möte. Det var ett bra läger. 

§4 Tänka till kring en av våra verksamheter 
Tonår: Ändringar till våren. För att minska möjligheten till att gå till ICA tar vi bort ”dötiden” mellan 

aktiviteten och andakten. Mackficka 19:00 Aktiviteten startar 19:30 Andakt direkt när aktiviteten är 

slut. Vill vi utöka caféutbudet för att täcka in ungdomarnas ”behov”? 

§5 Rapport från styrelse 
Dåligt resultat från Solviken. Vad kan vi göra för att öka det? 

Vågar vi renovera köket när resultatet går nedåt? Är det tillfälligt eller en trend? 

Gemensam dag med Styrelsen 23/4? 

Bokat 5 platser till Förnya fördjupa. 

Föräldragrupp i konfirmationen planeras det för. 

Ändra räkenskapsår till kalenderår. 

Kollekterna ligger under budget. 

§6 Pers punkt 
Equmeniapost – Fjällkurs, Fokus: Lovsång 

Internet ska komma till 30/1 17:00 

9 mars – Lika Olika 

Konfa/Tonårsläger – Var ska vi vara? Hur många blir vi? Solviken, 25 st 

Scoutläger – Vi ansvarar för ljud och bild. 

Midsommarkommitte måste tillsättas 

Gemenskapsläger – Har ni önskemål om gästtalare, tema 

Jonas Lund, John Eidering, någon som kan spela lite, Bengt Johansson, Viktor Bermeus (Eggvena), Erik 

Svenungsson (Shalom, Bäckäng, präst?) Micke Jonsson 

Boråsregionen ansvarar för kämpaleken till hösten. Första mötet i Fristad inom kort. 

§7 Ekonomi 
Support: Vi fick in 145.000 (Budget 126.000). Härligt, men vi fortsätter att trycka på. 

Skriv om det i månadsmail. 

Extrautgifter: Dator, Ska´ut-avgifter. 

Extrainkomster: Event, potatis, fryspåsar.  

Vi har fått papper om Lokal och grundbidragsansökan. 



 

§8 Info till hemsidan 
Allt behöver ses över när internet kommer igång.  

§9 Ständig kalender 
Vi tittar och uppdaterar. 

§10 Övriga frågor 

Innebandy 
Vi startar den 5/2 på folkhögskolan. 

Jamboree17 
12 anmälda i nuläget. Avgiften höjs vid månadsskiftet. Resan dit oklart. Det finns lite olika förslag. 

Victor, Julia, Anna, Viktor, Simon, Esmeralda, Benjamin, Theodor, Kajsa, Elsa, Maja, Alice (Anna-

Karin+1) 

§11 Nästa möte 
26 januari 

22 februari  

1 mars årsmöte 

30 mars (ev. ändring eller utan Per) 

19 april 

18 maj 

13 juni ledaravslutning 

 

Styrelsens möte 

18 januari (Erik Serrander) 

23 feb (Victor Frick) 

22 mars 

26 april 

22 maj 

  

§12 Mötet avslutas 
Vi avslutar mötet med bön 

 

 

Victor Frick, ordförande  Per Ringbo, sekreterare 

 

 

Erik Serrander, justerare 


