
Protokoll fört vid UR 2015-11-04 

Närvarande: Victor Frick, Per Ringbo, Evelina Zetterström, Magnus Ryberg, Dennis Frick 

och Tobias Sävefjärd. 

§1 Mötets öppnande  

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

§2 Föregående mötesprotokoll 2015-10-07 

 Matansvarig saknas fortfarande till nyårslägret. 

 Magnus kollar med Ingegerd om reklam på city. 

 

§3 Rapport från Equmeniagrupper 

A Inget tonår under lovet. Det var endless gaming onsdag-torsdag under lovet. 

B Spårarscout – väldigt roligt. Kidztime – Munken och kulan var mycket uppskattat. 

BADOSK – få anmälda. 

C Inget att rapportera 

D Äventyrarscout flyter på bra. 

E Förberedelserna är i fullgång inför Julstugan. 

F Har kommit långt med planeringen inför galan. 

G Inget att rapportera 

 

§4 Rapport från styrelsen  

 NFU genomförd. Resultatet kommer presenteras den 18 november.  

§5 Pers punkt 

 Det saknas matansvarig till skidlägret. Per kan tänka sig att ta på sig detta och då även 

ta med sig familjen. Victor tar med detta till mötet och kollar då om man som 

matansvarig får någon ersättning eller om man åker med ideellt. 

 Vi har nu betalt för alla restaurangchansen. Kan vi göra något för att få dom sålda?  

 Victor och Linnéa åker på föreningsgalan. 

 Det är julmarknad på torget 12 dec kl. 10-14. Per anmäler oss och kollar om det kostar 

något. Vi kör på restaurangchansen, plastpåsar och gissa nisse. 

 Vi beslutade att starta nästa termin med ett föräldramöte. Allmän info + support + fika. 

 Jubileumsåret – Equmeniagudstjänst 14 februari kl.10, Equmeniagala, 

sportlovsaktivitet (scoutaktivitet inomhus), popcornförsäljning innan våra 

gudstjänster, årsmöte 17 februari, torsdagsbio 18 februari. 

 Vi lägger undan utbildningspengar. Magnus kollar upp hur mycket det är och om vi 

kan använda det för Per. 

 



§6 Ekonomi 

 Vi har under oktober fått in 17845kr i support, vilket är mycket bra.  

 Företagssponsring 6000kr hittills i år.  

 Vi behöver försöka sälja fler fryspåsar. 

§7 Info till hemsidan 

Inget nytt 

§8 Ständig kalender  

Grupperna startar igen vecka 4.

§9 Övriga frågor 

 Har fått 20 000kr till Fristadskassen ifrån lokal utveckling. Evelina kollar på listan 

med namnförslag, så att vi kan få till en grupp som kan fortsätta jobba med detta. 

 Vi har kanske möjlighet att söka pengar ur Stiftelsen Svenska Frälsningsarmén. Vi 

försöker läsa på om detta till nästa möte. Nästa ansökan är i februari 2016. 

 Vi avvaktar svar ifrån Ing-Marie angående de franska ungdomarna. 

 Vi kör på kvällsmatshäng tillsammans med de ensamkommande flyktingbarnen den 

11 nov. Tv, biljard, pingis, lättare kvällsmat. 

 När alla scoutgrupper är inne i källaren samtidigt så behöver de använda squashhallen. 

Detta är inte någon trevlig lokal att ha aktiviteter i. Vi skulle önska att den kunde 

ljuddämpas något, med t.ex. textilier. Ta upp detta med styrelsen. 

 Hur vill vi arbeta med unga ledare? Någon typ av inskolning, ska ´UT, andra ledare 

som mentorer, egna ledarutbildningar, UR/ledarhajk tillsammans med unga ledare. 

Något vi bör jobba med löpande.  

§10 Nästa möte 

2 dec 18:30 

 

Styrelsens möte 

11 november Victor 

10 december 18:30 Evelina 

§11 Mötet avslutades 

 

 

 

 

 

 

____________ _____________ _____________ 

Victor Frick  Evelina Zetterström Magnus Ryberg 


