Protokoll för Umeå kristna råds
Rådsmöte 2013
Onsdag den 24 april 19.00 i Pingstkyrkan

Inledning
Lennart Holmner, pastor i Pingstkyrkan, hälsar välkommen och inleder mötet med en andakt. Han
utmanar oss att se oss omkring hur Andens vind blåser i vårt sammanhang – i våra församlingar
och i staden. Vi är beroende av Guds vind, Hans Ande, så låt oss vara uppmärksamma och följa dit
han leder.
§1. Upprop av ombud
Närvarande:

Benny Nilsson, Betelkyrkan
Torkel Lindahl, Grisbackakyrkan
Kenneth Nordgren, Umeå Stadsförsamling
Senitha Olsson, Vasakyrkan
Nicklas Sundberg, Hedlundakyrkan
Ingrid Holmlund, Umeå Mariaförsamling
Erik Holmlund, Västerslättskyrkan
Mats Holmgren, Umeå Bibelcenter
Johannes Axelsson, Adventkyrkan
Anton Carlsson, Korskyrkan
Aina Olsson, Korskyrkan
Lennart Holmner, Pingstkyrkan
Anna-Lena Paulsson, Frälsningsarmén
Kerstin Jonasson, Betelkyrkan

Thomas Ahlborg, Hedlundakyrkan
Håkan Holmlund, Umeå Stadsförsamling
Lennart Rudberg, Betelkyrkan
Torbjörn Arvidsson, Vasakyrkan
Brita Nilsson, Ålidhemskyrkan
Gunnvor Larsson, Carlskyrkan
Kerstin Björne, Carlskyrkan
Håkan Gabrielsson, Björkstakyrkan
Samuel Wallstom, Björkstakyrkan
David Cederström, Adventkyrkan
Agneta Matsson, Umeå Landsförsamling
Tage Jakobsson , Pingskyrkan
Margareta Sandman, Styrelsen

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande och anmälan om ev. övriga ärenden
Mötet anser att utlysandet skett stadgeenligt.
Dagordningen godkänns som den är med följande tillägg
Övriga ärenden
a) Jesus Manifestationen
b) 11 maj
c) Lovsång Norr
§3. a) Val av ordförande, vice ordf. och sekreterare för mötet
Ordförande – Benny Nilsson
Vice ordförande – Torkel Lindahl
Sekreterare – David Cederström
b) Val av två protokollsjusterare
Anton Carlsson
Senita Olsson
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§4. Eventuellt inval av nya medlemsorganisationer (ingen aktuell ansökan finns)
Det finns för närvarande inga aktuella ansökningar.
§5. Styrelsens årsredovisning för 2012
a) Verksamhetsberättelse (bilaga)
Margareta Sandman läser verksamhetsberättelsen som hon skrivit i egenskap av ordförande i
avgående UKR-styrelse.
Mötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
b) Ekonomi: Resultat- och balansräkning (Se bilaga)
Tage Jakobsson föredrar resultat- och balansräkningen.
Vice ordförande leder mötet under punkterna 6-8
§6. Revisorernas berättelse (bilaga)
Vice ordförande läser revisionsberättelsen.
Mötet beslutar att lägger den till handlingarna.
§7. Fastställande av resultat och balansräkningar för 2012
Mötet beslutar att fastställa resultat- och balansräkning.
§8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas rekommendation beslutar mötet att ge styrelsen och kassören ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2012.
§9. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen för ett resp två år
Mötet beslutar att välja följande till ordinarie styrelseledamöter:
David Cederström, Adventkyrkan (går in på sitt andra år)
Mats Holmgren, UBC (ny)
Tage Jakobsson, Pingstkyrkan (går in på sitt andra år)
Brita Nilsson, Ålidhems församling (går in på sitt andra år)
Kenneth Nordgren, Umeå Stadsförsamling (går in på sitt andra år)
Aina Olsson, Korskyrkan (går in på sitt andra år)
§10. Val av suppleanter till styrelsen för ett år
Mötet beslutar att välja följande suppleanter:
Thomas Ahlberg, Hedlundakyrkan (ny)
Ulf Dagerbrandt, Vineyard (ny)
Lars Martin Nygren, Tegs församling (ny)
Senita Olsson, Vasakyrkan (detta är Senitas andra år som suppleant)
§11. Val av UKR:s ordförande för ett år
Mötet beslutar att välja Johannes Denker, Grisbackakyrkan, till ordförande för UKRs styrelse.
Sida 2 av 4

§12. Val av revisorer och revisorssuppleanter (2+2)
Mötet beslutar att välja följande revisorer för 2012
Ordinarie revisorer – Bertil Burén, Berndt Eriksson
Revisorssuppleant – Jan Appelblad, (vakant)
§13. Val av valberedning (tre personer varav en sammankallande)
Mötet beslutar att välja följande personer till valberedningen:
Torbjörn Arvidsson
Håkan Holmlund (sammankallande)
Kerstin Jonasson
§14. Verksamhetsplan
Margareta Sandman presenterar styrelsens förslag till verksamhetsplan för nästa verksamhetsår. Se
bilaga.
Mötet föreslår följande justeringar:
Jesus manifestationen
Hur kan man engagera ungdomar och vuxna? Erik Holmlund tar med sig detta i utvärderingen av
årets Jesusmanifestation
Styrelse bör överväga dag och tid för manifestationen för att maximera genomslaget i stan.
Bön
Lägg till bönelistan i verksamhetsplanen.
Lägg till Ekumeniska lördagsbönen i verksamhetsplanen.
Evangelisation
Kan man göra mer inom gemensam evangelisation under året. Exempelvis under hösten?
Hur kan man inkludera ungdomar mera i det ekumeniska? Exempelvis studentrörelserna ”Ny
Generation” och ”Credo”.
Hur skall ungdomarna vara delaktiga och inte bara vara med för sakens skull?
Be styrelsen att kyrkorna tar plats under kulturhuvudstadsåret.
Mötet beslutar att anta verksamhetsplanen med tillägg och kommentarer och lämna till nya
styrelsen.
§15. Övriga ärenden
a) Jesus Manifestationen
Jesusmanifestationen kommer äga rum Annandag Pingst (måndagen den 20 maj).Samling i Umeå
Stads kyrka kl.18:00. Det blir ett tåg och ett torgmöte som sedan avslutas med mässa i Umeå
Stadskyrka. Man får gärna ha med plakat, banderoller eller flaggor med Jesusord eller namnet
Jesus. Erik Holmlund kommer gärna till församlingar och informerar.
b) 11 maj
Håkan Gabrielsson informerar om mötet om sexslaveri på Björkstakyrkan 11 maj. Biljetter på Café
Station. Skulle man kunna göra nåt på det här temat under 2014?
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c) Lovsång Norr – Preliminärt 12-14/10
Det behövs fortfarande en värdförsamling med lokal och kringlokaler
d) Profilering i media
Kyrkorna borde kunna ta mer plats i Umeås medialandskap. Den nya styrelsen får gärna ta med sig
uppdraget att bevaka det som händer i media och synliggöra kyrkornas röst.
Avslutning
Benny förklarar det avslutat.
Ordförande

Sekreterare

Benny Nilsson

David Cederström

Justerare

Justerare

Anton Carlsson

Senita Olsson
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