Protokoll för Umeå Kristna Råds styrelsemöte 2016-02-09
Plats: Församlingsgården. Tid: !5.00 – 17.00. Närvarande: Senitha Olsson (ordförande), Margaretha
Sandman, Lars-Martin Nygren, Tage Jacobsson, Anders Sandberg, Aina Olsson samt under punkt 6
Eva Bäckström.
1. Inledning
Anders Sandberg inledde mötet med att läsa Psalm 126.
2. Fastställande av dagordning
Mötet fastställde den föreslagna dagordningen.
3. Föregående protokoll
Tillfälle gavs att kommentera föregående protokoll vilket sedan lades till handlingarna.
4. Rapporter
a) Böneveckan. Den senaste böneveckan utvärderades. Följande synpunkter kom fram:
- Liten uppslutning vid medarbetarbönen.
- Ungdomsgudstjänsten blev väldigt ”smal”.
- Avslutningsgudstjänsten upplevdes positiv med en uppfordrande predikan.
- Lennart Olssons kollekttal utmanade och blev mycket uppskattat.
- Fin bredd på innehållet i de olika samlingarna under veckan.
- Välplanerad, uppmuntrande och utmanande bön för samhällslivet på onsdagskvällen.
- Lovsångsfesten blev jättefin.
- Bönerummet var väldigt fint med inspirerande och berörande utsmyckning.
- Det är viktigt att ledarna i församlingarna prioriterar böneveckan för att ”visa vägen”.
- Värdarna ska inte bara vakta lokalen utan finnas där för att möta besökare.
- Det behövs framförhållning, samordnare och lathund för utsmyckning av bönerummet.
- Planeringen för böneveckan behöver ske i god tid, bland annat för att undvika krockar
med andra arrangemang..
- Det kan vara svårt att boka två helger för ekumeniska böneveckan.
- Ett generationsskifte behövs nu – Margareta Sandman fungerar gärna som mentor för
yngre krafter.

5. Kommande händelser
a) Påskvandring. Vi beslöt att genomföra en påskvandring på långfredagen även i år. LarsMartin Nygren ansvarar för att organisera vandringen med stöd av Senitha Olsson. De yttre
ramarna kommer att vara desamma som förra året med start klockan 13,00 och avslutning i
Vasakyrkan ca 14.15. Lars-Martin skickar affischen till Peter L.
b) Medarbetarluncher kommer att hållas enligt tidigare beslut. Se föregående protokoll.
c) Internationella bönedagen med temat ”Ta emot barnen – ta emot mig” firas den 4/3 i
Grisbackakyrkan. Planeringen är i full gång, affischer finns redan ute. Mer information finns
på UKR:s hemsida.

6. Inför rådsmötet
a) Genomgång av bokslut. Vår kassör Eva Sjöström Bäckström gick igenom bokslutet för
verksamhetsåret 2015. Det väcktes en fråga kring varför posten ”övriga kostnader” skiljer
sig så mycket mellan 2014 och 2015. Eva S. Bäckström åtog sig att undersöka saken.
b) Tid och plats för rådsmötet. Rådsmötet hålls den 28/4 i Vasakyrkan eller Pingstkyrkan.
Tage J. undersöker om Pingstkyrkan kan vara värd för mötet.
c) Ärendelistan. Vi noterade att föredragningslistan måste ses över inför rådsmötet. Val av
justerare och revisorer måste finnas med på ärendelistan. Kontaktpersoner till Trossamfundsrådet ska väljas vid rådsmötet och detta måste också finnas med som en punkt
på föredragningslistan.
7. Andakter och gudstjänster på äldreboenden
För att få en klarare bild av hur det fungerar med andakter och gudstjänster på äldreboenden
ska en förfrågan skickas ut till församlingarna med kallelsen till rådsmötet. Datum för respons
ska anges. Senitha Olsson ombesörjer att denna förfrågan kommer till stånd. I sammanhanget
nämndes att Ingemar Grahn (Svenska kyrkan) är en värdefull kontakt när det gäller gudstjänstlivet på äldreboenden.
8. Informationsfrågor
- Peter L vill uppdatera utskickslistan och berörda måste bekräfta att man vill vara kvar.
- Anders Sandberg informerade om att en lösning är på väg när det gäller boendefrågan
för romerna.
9. Övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes.
10. Nästa möte
Nästa styrelsemöte hålls i Vasakyrkan, den 7/4 klockan 15.00.

11. Avslutning
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Ordförande; Senitha Olsson

Sekreterare; Aina Olsson

