Protokoll för Umeå Kristna Råds styrelsemöte 2015-02-04
Plats: Vasakyrkan

Tid: 15.00 – 17.00

Närvarande: Senitha Olsson (ordförande), Tage Jakobsson, Lars-Martin Nygren, Aina
Olsson (sekreterare).
1. Inledning
Senitha Olsson inledde mötet med att läsa från Predikaren. Det finns en tid för allt och
vår kallelse är att
vara där vi är.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.
3. Föregående protokoll
Kommentar: Enligt protokollet ska vi ta fram en affisch som annonserar pågående
ekumeniska böneinitiativ. Senitha gör efterforskningar kring detta.
4. Rapporter
a) Senaste böneveckan. Ansvarsgruppens utvärdering är inte klar men vi summerade
våra egna intryck:
Vi bör eftersträva ett bredare tilltal i musiken – lovsången bör kompletteras med
psalmer. Nattvardsfirandet
gav bredd i gudstjänstinnehållet. Besökarantalet var hyfsat och vi kunde notera att
många olika kyrkor
fanns representerade under lördagskvällens samling. Vi skulle vilja ge mer rum för bön
under böneveckans
gudstjänster och andakter. Vi behöver också förbättra stödet till de unga som planerar
fredagskvällens
möte, inte minst för att den ekumeniska bredden ska komma till uttryck. En centralt
belägen lokal skulle
kunna göra det enklare för människor att delta och på så vis öka antalet besökare under
böneveckans olika
samlingar.
Vår summering av böneveckan mynnade ut i följande beslut: (1) Vi måste hitta en rutin
för annonsering.
(2) Församlingsledare måste informeras i god tid. (3) Vi måste arbeta för en bättre
ekumenisk bredd i de
gemensamma arrangemangen. (4) David Cederström kallas till styrelsens möten när
det behövs för att få
en direkt länk mellan styrelsen och ansvarsgrupperna. Vi beslöt att kalla honom till nästa
möte. (5) Inriktning
för kommande bönevecka tas på nästa styrelsemöte.
b) Kassörsfrågan. Kassörsbyte pågår. Vi har inte fått klarhet i om den nya kassören fått
behörighet.

5. Kommande händelser
a) Korsvandring på långfredag. Lars-Martin Nygren är inställd på att ta tag i planeringen
av en korsvandring
i stil med den som genomfördes förra påsken. Tanken är att denna gång göra
vandringen i centrala stan och
att landa i Vasakyrkan och där ha en avslutande andakt.
b) Jesusmanifestation. Mats Holmgren har initiativet när det gäller en eventuell
Jesusmanifestation men vi
har inte fått något besked från honom.
c) Medarbetarluncher. Tomas A. Har signalerat att han vill dela ansvaret för
medarbetarluncherna med
någon annan. Senitha tar kontakt med honom för kolla hur han vill göra.
6. Inför Rådsmötet
Rådsmötet hålls den 23/4 klockan 19.00. Som lokal föreslås Församlingsgården.
Senitha undersöker om vi
kan vara där. Tage J. sköter kontakten med valberedningen.

7. Informationsfrågan
Peter Lindegren har gått i pension men fortsätter att administrera hemsidan. Information
om UKR:s
policy angående vad som kan annonseras på hemsidan tas upp på Rådsmötet. För att
underlätta
administratörens arbete gör Senitha en lista på vilka arrangemang som kan komma
ifråga. Frågan om
lovsångsfesterna på Frälsningsarmén ska klassas som ett UKR-arrangemang tas upp
på nästa möte.
8. Vision för UKR
Vid nästa styrelsemöte kommer vi att resonera kring UKR:s vision med utgångspunkt i
vårt handlingsplansdokument.
9. Övriga frågor
I vår handlingsplan har vi som långsiktigt mål att undersöka om ”Lovsång Norr” kan
arrangeras i Umeå.
Detta ärende har fallit i glömska men Senitha ska nu ta kontakt med Isak för att på så
vis komma igång med
processen.
10.Nästa möte
Nästa styrerlsemöte hålls onsdag den 11/3 klockan 15.00 i Vasakyrkan.

Ordförande: Senitha Olsson

Sekreterare: Aina Olsson

