Protokoll för Umeå Kristna Råds Styrelse
Tisdagen den 21 maj kl.15:00 i Vasakyrkan

Närvarande: Senitha Olsson, Johannes Dencker, Thomas Ahlberg, Kenneth Nordgren, Mats Holmgren,
Aina Olsson, Tage Jakobsson, Oskar Lind (praktikant på Vasakyrkan)

§1.
Inledning
Sinitha Olsson inleder mötet med en läsning och bön
§2.
Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställs med tillägg.
§3.
Val av vice ordf. sekreterare, vice sekreterare, och kassör
Styrelsen beslutar att välja följande personer till uppdrag under detta verksamhetsår:
Vice ordförande – Sinitha Olsson
Sekreterare – David Cederström
Vice Sekreterare – Aina Olsson
Kassör – Vakant, men ordförande får uppdrag att hitta lämplig kandidat/lösning. Punkten tas upp igen på nästa möte.
§4.
Val av firmatecknare
Punkten tas upp igen då kassör väljs.
§5.
Föregående styrelseprotokoll och rådsmötesprotokoll
Styrelsen blickar genom protokollen.
Loggan - Loggakontraktet bör läggas i ordförandes UKRpärm – Johannes kollar upp det.
Övriga kommentarer finns under seperata punkter nedan.
§6.
Rapporter
a) Jesusmanifestation
Det kom 301 personer till gudstjänsten i kyrkan. Kollekten var på 9201:-.
Kommentarer: Jesusmanifestationen är stärkande för ekumeniken och för kyrkorna, men den kanske inte riktigt fyller
en funktion av att nå ut. Det är viktigt för oss att tänka på vilka associationer som följer med manifestationen. Vem är
manifestationen till för? För kyrkorna, eller för att proklamera utåt, eller båda?
Vi får återkomma till den här frågan framöver.
§7.
Kommande händelser
a) Söndagskolansdag 25/5
Arrangemanget äger rum kl12:00-15:00 på Rådhustorget.
Det har kommit funderingar kring organisationen av arrangemanget – vem backar ekonomiskt? Hur stor är budgetten
mm? Eftersom det inte startade som ett UKR-arrangemang, utan genom det ekumeniska barn- och ungdomsrådet, så
har det fungerat vid sidan om UKR. Det har därför varit de engagerade församlingarna som burit det - även
ekonomiskt. Hur kan UKR stötta för att hjälpa till att ge ett ramverk för arrangemanget som kan bära på lång sikt?
Johannes kollar med någon av ledarna om detta. Möjliga kontakter är Ulrika Kollberg, Maria Winnervik eller Anton
Carlsson.
b) Ekumenisk sommargudstjänst
Gudstjänsten äger rum 28 juli på dansbanan på Gammlia.
Kenneth har ansvar för att att sammankalla en planeringsgrupp för att planera själva gudstjänsten. Planeringsträff är
bokad till 4 juni kl.13:00 på församlingsgården.
c) Böneveckan v.39
Styrelsen har fått veta att Umeå Pride även i år sammanfaller med böneveckan. Detta ger upphov till en ekumenisk
utmaning då kyrkorna har väldigt olika uppfattningar i frågan. Styrelsen diskuterar några olika förslag:
- Integrera Kärlekens mässa i Böneveckan.
- Flytta ut Böneveckan på lördagen.
- Flytta Böneveckan helt.
Senitha undersöker om det är möjligt att flytta Böneveckan över till Vasakyrkan på fredagkväll i samband med ett

eventuellt ungdomsarrangemang, typ lovsångsgudstjänst. Senitha kollar om det exempelvis går att lägga en
LUFFgudstjänst på fredagkvällen.
David tar med sig detta till kontaktpersonsträffen på torsdagen den 30/5.
Kenneth Nordgren anmäler en särskild mening till protokollet: ”I syfte att upplåta Umeå stads kyrkorum för både
ekumenisk bönevecka och temamässa i anslutning till Umeå Pride 28 september 2013 har jag föreslagit och förordar
att dessa kan och ska äga rum samtidigt och integrerat.”
d) Böneveckan v.4 2014 och Bibelns dag
Böneveckan v.4 2014 blir på Umeå Bibelcenter.
Första punkten för UKRs styrelse under hösten borde vara att planera för helgens möten och eventuella inbjudna
talare. Mats och Johannes bildar en liten planeringsgrupp för detta och funderar ut några alternativ inför höstens
sammanträden. Johannes kollar om Ulf Dagerbrant eller Lars-Martin Nygren kan vara med i planeringsgruppen. Det
kan ju hända att det går att samordna med inbjudna medverkande för bibelns dag.
e) 2014, påsken
Punkten bordläggs.
f) Ekumenisk sommargudstjänst 2014
I och med kulturhuvudstadsåret 2014 har Kenneth fått frågan om att arrangera en ekumenisk sommargudstjänst. Då
det redan arrangeras en sådan varje år så tar vi den då det ändå är planerat - den 27 juli på Gammlia.
g) Medarbetarluncher
Senaste året har David och Benny planerat medarbetarluncherna. David kommer inte fortsätta med detta. Thomas A
tar på sig att jobba med Benny under kommande året.
§8.
Övriga frågor
Inga övriga frågor
§9.
Nästa sammanträde
28 augusti kl16:00 i Grisbackakyrkan.
§10.
Avslutning
Johannes förklarar mötet avslutat
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