Protokoll för Umeå Kristna Råds styrelsemöte 2015-05-20
Tid: 15.00 Plats: Hos Tage Jacobsson, Backenvägen 13 B. Närvarande: Senitha Olsson (ordförande),
Anders Sandberg, Margaretha Sandman, Tage Jacobsson, Lars-Martin Nygren, Magnus Soräng och
Aina Olsson (sekreterare). Under punkt 10, Sören Jacobsson, Gideoniterna.
1. Inledning
Tage J. inledde mötet med läsning ur Psaltaren. Därefter följde gemensam sång (340 i
Segertoner) och bön.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med följande tillägg: Under punkt 5, byte av bank, och under punkten
sommargudstjänst på Gammlia, kollektändamål.
3. Föregående protokoll och rådsmötesprotokoll
Ingen anmärkning togs upp angående protokollet från föregående styrelsemöte. Beträffande
rådsmötesprotokollet noterades att vi brustit i våra rutiner då inga justeringsmän utsetts att
granska protokollet. Vi beslöt att se till att detta hanteras stadgeenligt framöver.
4. Konstituering av styrelsen
Styrelsen konstituerade sig som följer:
Ordförande: Senitha Olsson (1år)
Vice ordförande: Magnus Soräng
Sekreterare: Aina Olsson (1 år)
Kassör: Eva S. Bäckström
5. Val av firmatecknare
a) Till firmatecknare utsågs Senitha Olsson (ordförande) och Magnus Soräng (vice
ordförande). Punkten betraktas som omedelbart justerad.
b) Byte av bank. Vi beslöt att byta till Swedbank då de har välfungerande rutiner för att
hantera föreningar och organisationer.
6. Val av valberedning inför 2016
Under rådsmötet utsågs Torbjörn Arvidsson och Håkan Holmlund till två av de tre platserna i
valberedningen. De fick mötets uppdrag att tillfråga Jan Appelblad till den tredje platsen och
han har nu tackat ja till detta.
7. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde hålls tisdag den 22/9 klockan 15.00 i Hedlundakyrkan.
8. Rapporter
a) Samtal på rådsmötet. Under rådsmötet hölls samtalsgrupper där det kom upp saker som
det inte fanns tid att behandla. En av dessa var frågan om varför så få ombud kommer till
rådsmötet. Senitha föreslår att styrelsen fastställer datum för rådsmötet tidigare än hittills
samt att församlingarna rapporterar in vilka ombud som valts, i god tid. Ombuden skulle då
kunna kontaktas av UKR och få information om datum för mötet i god tid. En annan tanke

är att förutom ordinarie ombud också välja vice ombud. Frågan behandlas vid höstens
första sammanträde.
b) Böneveckan. Under rådsmötet lyftes också frågan om vi kommit till ett läge då det är dags
att förnya böneveckan på ett mer genomgripande sätt.
c) Korsvandringen. Den respons som kommit angående korsvandringen som genomfördes på
långfredag har varit genomgående positiv.
9. Kommande händelser
a) Sverigebönen. Den 6/6 klockan 18.00 hålls bön för Sverige i Västerslättskyrkan. Ansvarig
är Erik Holmlund. Vi hjälper till att sprida information om detta i församlingarna.
b) Sommargudstjänst på Gammlia 26/7. Planeringsgruppen, där Erik H har ett övergripande
ansvar, träffas 25/5, 10.00. Fler kyrkor skulle behöva engageras i genomförandet av
gudstjänsten. Arbetsgruppen bör därför rikta direkt förfrågan till människor i Umeås kyrkor
om att på olika sätt hjälpa till, detta då allmänna upprop inte tycks fungera. Senitha skickar
mail till Erik H angående styrelsens rekommendation. Kollekten vid sommargudstjänsten
föreslås gå till arbetet med EU-migranterna. Om detta inte fungerar ges kollekten till Öppen
gemenskap. Tage undersöker förstnämnda förslag.
c) Kyrkornas bönevecka 2016. En tanke som diskuterades var att istället för att kalla talare
utifrån engagera lokala förmågor. Detta är i nuläget styrelsens förslag. Veckan ska ha tydlig
inriktning mot bön. Vid nästa styrelsemöte avsätts tid för att samtala om böneveckan. David
Cederström inbjuds att närvara vid detta möte. Vi sonderar lokalfrågan (för böneveckan)
inför mötet i september.
10. Besök av Gideoniterna
Sören Jacobsson från Gideoniterna informerade om Gideoniternas arbete med fokus på det
40-årsjubileum som hålls i Umeå innevarande år. Den 28/8 firar Gideoniterna med Jesustårta
på Betelkyrkan. Den 26/9 besöker Olle Nordlund, direktor för Gideoniterna, Umeå (Betel). Karin
och Jan-Olof Rasbäck utnämns då till gideonitmissionärer för norra Sverige. Gideoniternas
vårfest hålls 6/6 på Cafe Station. Gideoniterna har som mål att göra 17 kyrko-besök i
umeåområdet varje kalenderår. Kyrkorna i Umeå stad tar emot Gideoniterna vartannat år. Ett
nytt verksamhetsår inleds 1/6 2015.
11. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes.
12. Avslutning
Mötet avslutades av Senitha Olsson

Senitha Olsson, ordförande

Aina Olsson, sekreterare

