
 

 

 

EQUMENIA FRISTAD STYRELSEMÖTE 

Datum och tid:  2021-05-12 

Plats:    Equmeniakyrkan Fristad, samt på Teams 

Närvarande:   Malin Sandbecker, Ulf Hallqvist, Dennis Frick, Esmeralda Frick, Per Lundin 

 

§ 1.   Inledning 

Malin öppnade mötet med att påminna om Jer 29:11.  

Vi gick en runda och berättade hur vi har det. 

 

§ 2.    Val av sekreterare och justerare 

 Per Lundin valdes till sekreterare för mötet. Dennis Frick valdes att justera protokollet. 

 

§ 3.   Dagordning 

 Förslaget till dagordning godkändes. 

 

§ 4.   Föregående protokoll och att göra-lista 

Protokollet från 2021-04-11 gicks igenom och lades till handlingarna.  

Några ogjorda saker lades till Att göra-listan nedan. 

 

§ 5.   Pers punkt 

Per Ringbo tar tag i Aktivitetsdagar som troligen blir v. 24.  

Information går ut i Equmeniabladet. 

 

Tonårsläger på Råddehult avbokas. Även om det ser ut att vara möjligt rent teoretiskt så 

har vi svårt att samla tonårsgänget till något som blir lite halvdant. 

  

Istället har vi pratat om att köra Sommartonår med utgångspunkt på Solviken så som vi 

gjorde förra sommaren. Någon av Per o Per jobbar alla veckor utom 3 i juli, och kan vara 

sammanhållande. 

 Ledarkursen led med ditt liv har genomförts under våren, med 2/3 av kursen är kvar.  

Vi funderar till den 1/6 då vi försöker få till en liten ledarsamling efter scoutavslutningen 

på Solviken. 

 

Midsommarfirandet ställs in, men det ordnas en Midsommarstång och gräddtårtor 

kommer att säljas till förmån för Equmenia. Birgitta Andersson håller i samordningen 

kring tårtorna. Caféet håller öppet som vanligt på midsommarafton. 

 

§ 6.   Ständiga kalendern 

 Vi verkar ha koll på det som händer. 

 

§ 7.   Övriga frågor 

 A Vi gick igenom riktlinjerna för föreningen.  



 

  Vi beslutade att: 

  Ta bort punkt 2, samt ändra formuleringen om sponsorfrågan till    

  Arbete med långsiktig ekonomi, bidrags och sponsorgrupp  

Samt Sortera något mer efter vikt.  

Per sammanställer ett förslag som tas på nästa möte. 

 B Återcertifiering av trygg och säker förening – Bygger på att våra riktlinjer och policys 

är uppdaterade, samt att vi gått de kurser som behövs. Per kollar upp den nya kurs 

som kommunen kräver. Ansökan ska vara inne i november. 

 C Sommartorsdagarna har lagts ner. Per ringbo har varit på möte om vad som ev blir 

kvar. Vi får återkomma efter rapport från honom. 

 D Sjukvårdsväskor och lådor i kyrkan behöver uppdateras regelbundet. Frågan har 

ställts om scouterna kan stå för det. Eva Nilsson är vald till detta i någon form. Per L 

stämmer av med henne vad som görs och inte och hur en bra rutin skulle kunna se 

ut. Scouterna kanske kan vara behjälpliga i det praktiska, men någon behöver vara 

personligen ansvarig om det ska funka tror vi. 

 E Equmenia delar ut en miljon från en Corona-relaterad pengapott. Vad kan vi söka 

pengar för? Peppiga planer är ett begrepp som finns i beskrivningen av vad 

pengarna ska gå till. Vi spånade kring Aktivitetsdagar, Barnkalas, Sommartonår, 

Ledarfester, utbildning. Per ställer frågan i Tonårsgruppen om vad det finns för 

eventuella drömmar. Malin sammanställer en ansökan. Sista datum är den 15e, så 

det är lite bråttom. 

 

§ 8.   Nästa möte 

 26e maj 18.30 på Solviken tillsammans med församlingsstyrelsen 

 och 22 juni 18.30 på Solviken 

 

§ 9.  Kommande datum  

 Regionsstämma 23/10    

§ 10. Avslutande utvärderingsrunda 

§ 11. Avslutning 

 Mötet avslutades med Nyingbönen 

  

Ordförande     Sekreterare 
 

 
___________________________________  ___________________________________ 
Malin Sandbecker   Per Lundin 
 

 
Justerare  
 

 
___________________________________  
Dennis Frick 
 

 

 

 



 

Saker som behöver följas upp: 
 

NÄR? VEM? VAD? TILL? 

 Ivar Starta sponsor-och bidragsgrupp  

 Per Mailutskick Malins brev + midsommar 

 

 

 Malin Ansökan pengapotten  

 Per Kolla med kårchefer om kort ledarsamling 1 juni 

Påminn om utvärdering av ledarkurs 

 

 

 Per Uppdatera dokument hemsidan 

 

 

 Per Uppdatera värdegrund, Uppdatera policys, Uppdatera krisplanen 

 

 

 Per Ny kurs – ta reda på vad och hur 

 

 

 Per Kolla med Eva N om uppgradering av sjukvårdsväskor generellt. 

 

 

 Per Kit till nya medlemmar och ledare  

    

 
 


