Protokoll för Umeå Kristna Råds rådsmöte 2015-04-23
Närvarande från styrelsen: Senitha Olsson (ordförande), Tage Jacobsson, Anders Sandberg,
Aina Olsson och Ulf Dagebrant.
Övriga: Martin Lundström (Tegs församling), Lennart Rudberg (Betel), Marcus Andersson
(Frälsningsarmén), Kerstin Jonasson (Betel), Torbjörn Arvidsson (Vasakyrkan), Håkan
Holmlund (Umeå Stadsförsamling), Magnus Soräng (Umeå Landsförsamling) Torkel Lindahl
(Grisbackakyrkan).
Inledning
Anders Sandberg inledde med att tala utifrån 1 Kor 12 om Kristi kropp och dess många olika
lemmar. Genom Anden har vi alla fått en ny doft – Anders liknade detta vid att vara doppad i
ett nytt sköljmedel. Kärleken är den yttersta sammanhållande kraften (1 Kor 13). Inledningen
avslutades med bön och psalmsång (nr 721).
1. Upprop av ombud
En kort presentationsrunda genomfördes. Vi konstaterade att flera av de valda
ombuden saknades.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande och anmälan om ev. övriga ärenden
Kallelsen sändes ut 13/3 vilket uppfyller stadgarnas krav på minst en månads
framförhållning. Som övrigt ärende anmäldes information om Oas-möte i Umeå
2016.
3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
Senitha Olsson valdes till mötets ordförande, Torbjörn Arvidsson valdes till vice
ordförande och Aina Olsson utsågs till sekreterare.
4. Eventuellt inval av nya medlemsorganisationer
Ingen ny ansökan om medlemskap finns och UKR har inte aktivt sökt kontakt med
någon potentiell medlemsorganisation.
5. Styrelsens årsredovisning för 2014
a) Verksamhetsberättelse. Tage Jacobsson föredrog verksamhetsberättelsen som
lades till handlingarna.
b) Ekonomi, resultat och balansräkning. Bokslutet för 2014 presenterades.
Kommentarer: De flesta medlemsavgifterna för 2013 inkom och bokfördes först
2014 vilket förklarar skillnaden i summorna. Ekonomin är stabil. Tydligare
redovisning av posten ”Övriga kostnader” önskas för framtiden.
6. Revisorernas berättelse
Revision är gjord. Revisorerna yrkar på ansvarsfrihet för kassör och styrelse.
Revisionsberättelsen kommer senare.

7. Fastställande av resultat och balansräkning för 2014
Rådsmötet fastställde resultat och balansräkning för 2014.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades.
9. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i UKR:s styrelse valdes Ulf Dagebrant (2 år), Christer Eklöf
(1 år) och Magnus Soräng (2 år).
10. Val av suppleanter till styrelsen
Till suppleanter valdes Monica Andersson, Lars-Martin Nygren, Margareta Sandman
och Mats Holmgren.
11. Val till ordförande för styrelsen, tillika UKR:s ordförande för ett år
Senitha Olsson valdes till styrelsens och UKR:s ordförande.
12. Val av revisorer
Bertil Burén och Kenneth Berg valdes till föreningens revisorer.
13. Val av valberedning
Torbjörn Arvidsson och Håkan Holmlund (sammankallande) kvarstår i valberedningen. Styrelsen uppdrog åt valberedningen att nominera en tredje person. Valet
fastställs av styrelsen.
14. Verksamhetsplan
Senitha Olsson föredrog verksamhetsplanen för 2015/16. Följande noterades: Det
blir ingen Jesusmanifestation innevarande år. Den ekumeniska gudstjänst som hålls i
anslutning till Internationella bönedagen integreras i UKR från och med 2016.
Styrelsen avser att arbeta för att arrangera ”Lovsång norr” i Umeå 2016. De månatliga medarbetarluncherna har försvunnit. En medarbetarlunch kommer dock att
hållas i samband med böneveckan 2016. Verksamhetsplanen tillstyrktes.
15. Samtal om aktuella frågor
a) Ekumeniska lovsångsfester har arrangerats cirka en gång i månaden under
senaste året. Ungefär sju församlingar har varit engagerade och de flesta av
samlingarna har hållits i Frälsningsarméns lokaler. Frågan lyftes huruvida detta
arrangemang ska ges UKR-stämpel. Diskussionen landade i att initiativet
visserligen kan växa till UKR-bredd men att UKR:s huvuduppgift inte är att
arrangera olika verksamheter utan snarare att stärka banden mellan kyrkorna i
Umeå.
b) Hemsida och information. Information om olika initiativ och arrangemang (t ex
ALT) kan med frimodighet spridas genom interna mail-listor. På den externa
hemsidan anslås endast UKR-arrangemang.

16. Övriga ärenden
Torkel Lindahl informerade om att OAS-rörelsen planerar att ha sin årliga konferens i
Umeå 13-16/7 2016. Den koptiske biskopen Thomas från Egypten kommer att
medverka.
Avslutning
Mötet avslutades av ordförande Senitha Olsson. Vi uppmanades att sondera i våra
respektive sammanhang varför vi inte är fler på rådsmötet.

Ordförande: Senitha Olsson

Sekreterare: Aina Olsson

