
 

 

 

EQUMENIA FRISTAD STYRELSEMÖTE 

Datum och tid:  2021-11-14 

Plats:    Equmeniakyrkan Fristad 

Närvarande:   Dennis Frick, Ulf Hallqvist, Per Lundin, Ivar Serrander 
 

§ 1.   Inledning 

Vi inledde med att fira gudstjänst med alla åldrar där Ivar och Albin Linnros berättade om Ska’ut. 

Vi tog också ett gruppfoto. Albin fotograferade.   

 

§ 2.    Val av sekreterare och justerare 

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

 

§ 3.   Dagordning 

Förslaget till dagordning godkändes. 

 

§ 4.   Föregående protokoll och att göra-lista 

Protokollet från 2021-10-17 gicks igenom och lades till handlingarna.  

Per L har kollat upp och alla ledare över 15 år behöver visa upp registerutdrag för att vara trygg och 

säker förening. 

Föreningsrådets ordförande och en till ur deras styrelse kan komma till vårt styrelsemöte och 

presentera vad de gör. Vi tackar ja till detta. Ulf kollar? 

Styrelseutbildning finns inte planerad, men fler än vi har efterfrågat en sådan, så vi anmäler 

intresset till Skander Kurtin på regionen som funderar på att arrangera nåt i vårt närområde. 

 

§ 5.   Pers punkt 

Equmeniabladet blir del i kyrktorget från och med vårens nummer.  

Kyrktorgets tema för 2022 är Equmenia. 

 

Uppdatering av trygg och säker förening pågår.  

 

Ett följe på 7 deltagare övar inför lucia på gudstjänst lördagen den 11 dec kl 18.00. 

 

Nyårslägret är under arbete för att lösa så alla kan åka med. 95 anmälda. 

 

På trettondagen planeras en kombinerad jul-och missionsfest med dragning av det stora lotteriet. 

Julfest – för allt i världen. 

 

 

§ 6.   Ständiga kalendern 

Vi tror vi har koll på läget. 

 

 



 

§ 7.   Övriga frågor 

A. Ivar föreslår att vi föreslår en Beachvolleyturnering på Ekhagen under försäsong (Maj-juni). 

Arrangörer skulle vara Equmenia Fristad, Lutha och Beachchurch. Till förmån för Beach Aid.  

Vi tycker det verkar bra och ger Ivar mandat att jobba vidare. 

B. Rapport från regionsstämman: FSUF var på plats och ville dela ut mer pengar.  

Man beslutade att jobba för ett skidläger på regionsnivå för åldrarna 16/18+ 

C. Ökad demokratisering av föreningen. Frågan bordlades. 

D. Medlemsregistrering. Ansökan om att Ulf ska bli lokal-admin för Repet är inskickad. Vi 

väntar på svar spå han kan börja registrera betalande medlemmar. 

E. Equmeniastation i kyrkan. Vi slog våra kloka huvuden ihop och föreslår att en magnetisk 

griffeltavla tillverkas och sätts upp till vänster om den befintliga anslagstavlan på 

kyrktorget. Mått ca 80 cm hög och 120 bred. Innehållet ska vara en rapport om hur många 

sponsorer vi har och hur många som behövs, en överblick över vilka grupper som finns och 

vilka ledare som finns. En ruta om vad som händer just nu och en om vad vi behöver hjälp 

med just nu. Ivar skissar lite på en layout. Kanske kan vi fråga Conny Frick eller Berndt 

Täreby om att snickra ihop det hela? 

 

§ 8.   Nästa möte 

Nästa möte är den 5 dec kl 15.00  

§ 9.     Kommande datum 

- 

§ 10. Avslutande utvärderingsrunda 

Vi konstaterade att mötet varit kort men bra. 

§ 11. Avslutning 

Ordförande förklarade mötet avslutat. 

  

Ordförande     Sekreterare 

 

 
___________________________________  ___________________________________ 
Per Lundin    Per Lundin 

 

 
Justerare  
 

 
___________________________________  
Dennis Frick 
 

 

 

 
Saker som behöver följas upp: 
 

NÄR? VEM? VAD? TILL? 

  Uppdatera krisplan på hemsidan  



 

 Alla ledare Webkurs trygga möten  

 Conny? Berndt? Tavla till kyrktorget  

 Ivar Beachvolley  

 Ulf? Malin? Bjuda in Föreningsrådet  

 Per Intresseanmälan Styrelseutbildning  

    

    

  Kit till nya medlemmar och ledare  

  Uppdatera krisplanen Nästa styrelsemöte 

 
 


