Protokoll för Umeå Kristna Råds styrelsemöte 2015-12-01
Plats: Tegskyrkan Tid: 15.00 – 17.00
Närvarande: Senitha Olsson (ordförande), Ulf Dagerbrant, Magnus Soräng, Margareta
Sandman, Ulla-Britt Johannesson, Anders Sandberg, Tage Jacobsson, Lars-Martin Nygren och
Aina Olsson.
1. Inledning
Senitha öppnade mötet och Lars-Martin ledde i bön.
2. Fastställande av dagordning
Dagordningen presenterades och fastställdes.
3. Föregående protokoll
Tillfälle gavs att föreslå ändringar i protokollet. Protokollet lades till handlingarna.
Som en kommentar nämnde Anders Sandberg att han varit i kontakt med annonsavdelningen på VK/VF för att kontrollera att det går att få in en annons om böneveckan i mitten av sidan för predikoturer. Det skulle inte vara några problem.
4. Rapporter
I november hölls en medarbetarlunch med syfte att inspirera för böneveckan samt
att samtala om medarbetarluncher framöver. Det framkom att situationen just nu är
speciell eftersom flera kyrkor byter medarbetare och tjänsterna fylls av vakanser.
Man enades om inriktningen att böneveckan 2016 kan bli startpunkten för
gemensamma UKR-luncher.
I styrelsen togs beslut om att ordna UKR-luncher på Frälsningsarmén, klockan 12.00,
från och med sista torsdagen i februari. Ansvaret för kallelse och värdskap fördelas
enligt följande lista:
25/2 Margareta Sandman
31/3 Senitha Olsson
28/4 Magnus Soräng
26/5 Senitha Olsson
Kallelsen går ut en vecka i förväg via UKR:s mail-lista. Förutom präster, pastorer och
församlingsledare kallas samtliga medlemmar i UKR:s styrelse.
Under punkten rapporter informerades också om att det, på ett initiativ av Leif Holm,
hålls lunchbön på Station varje tisdag 12.30. Denna samling är öppen för alla.
5. Böneveckan
Torsdag den 3/12 kl. 19.00 hålls en träff på Frälsningsarmén för kontaktpersonerna.
På kontaktpersonträffen informeras om vad som behöver ordnas respektive kväll
under böneveckan.

Under samtalet i styrelsen kom det fram att Ersmarkskyrkan saknas på listan med
förslag på kyrkgrupper och dagar. Det har också visat sig vara svårt att hitta
representation från Umeå Stadsförsamling.
De beslut som togs när det gäller böneveckan 2016 är följande:
a) Fredagskvällen kommer att planeras med inriktning mot ungdomar.
b) Tid för gudstjänster kommer att vara 18.00 på lördagar och 19.00 övriga dagar.
c) Kollekten ges till Röda korset lokalt, öronmärkt för deras flyktingarbete. Senitha
undersöker möjligheten att bjuda med ansvarig inom Röda korsets flyktinghjälp
till avslutningsgudstjänsten.
d) För utsmyckning avsätts en summa på ca 1000 kronor.
6. Rådsmöte
Rådsmötet hålls torsdag den 28/4 klockan 19.00. Lokal meddelas senare. Information
om mötet skickas till alla medlemsförsamlingar. I samma utskick bifogas en
påminnelse om medlemsavgiften. Representanter till rådsmötet (två) utses av
respektive medlemsförsamlings årsmöte. Namnen redovisas till UKR för att
information om rådsmötet ska kunna ges direkt till representanterna och på så vis
kunna nå en bättre representation på rådsmötet. Senita ombesörjer att UKR:s
stadgar finns tillgängliga för de utsedda representanterna.
7. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdag den 9/2, klockan 15.00, på Församlingsgården.
8. Avslutning
Mötet avslutades med bön.

Ordförande: Senitha Olsson

Sekreterare: Aina Olsson

