Protokoll för Umeå Kristna Råds rådsmöte 2016-04-28
Plats: Pingstkyrkan Tid: 19.00 Närvarande: Närvarolista bifogas till protokollet.
Inledning: Tage Jacobsson hälsade välkommen och presenterade kort Pingstkyrkans verksamhet.
Bland annat har man sett en positiv trend i söndagsskolan där i dagsläget 250 barn finns inskrivna.
Tage läste vidare ett stycke från Efesierbrevet 4 och strök i sin kommentar särskilt under enheten i
Kristus. Vi sjöng ”Löftena kunna ej svika” och bad om Herrens vägledning för det fortsatta mötet.
1. Upprop av ombud
Senitha Olsson förklarade mötet öppnat och informerade om att det inför rådsmötet skickats ut
en inbjudan till kontaktpersoner för böneveckan. Därefter följde en presentationsrunda där alla
fick säga sitt namn och vilken kyrka man representerade.
2. Fråga om mötets utlysande och anmälan av eventuella övriga ärenden
Vi kunde konstatera att mötet utlysts enligt stadgarna. Som ”övrig fråga” anmäldes samordning
av verksamhet för unga vuxna.
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
Torbjörn Arvidsson utsågs till ordförande och Aina Olsson till sekreterare. Magnus Soräng
valdes till vice ordförande för mötet.
4. Val av justerare
David Cederström valdes till justerare.
5. Eventuellt inval av nya medlemsorganisationer
Vi konstaterade att ingen ansökan om medlemskap kommit in.
6. Styrelsens årsredovisning för 2015
a) Verksamhetsberättelsen föredrogs av Senitha Olsson som också redogjorde för hur
styrelsens sammansättning sett ut. Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.
b) Ekonomi, resultat och balansräkning. Torbjörn Arvidsson föredrog UKR:s bokslut. I samband
med det informerades om att UKR under året bytt bank till Swedbank. Skillnader mellan 2014
och 2015 beträffande ”Övriga kostnader” har utretts och förklaras som en bokföringsfråga.
Inriktningen ska vara att hålla denna post så låg som möjligt. Kostnader för böneveckan varierar
beroende på om talare utifrån eller egen personal anlitas.
7. Revisorernas berättelse
Senitha Olsson föredrog revisorernas berättelse. Revisorerna, Kenneth Berg och Bertil Burén,
tillstyrkte årsredovisningen.
8. Fastställande av resultat och balansräkning för 2015
Resultat och balansräkning fastställdes.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade styrelsen och kassören ansvarsfrihet.

10. Val av ordinarie ledamöter till styrelsen
Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes
Anders Sandberg, Umeå stadsförsamling (omval, 2 år)
Rune Eckeskog, Pingstkyrkan
Håkan Nilsson, Umeå Bibelcenter, (1 år)
Isak Borén, Frälsningsarmén
Kvar från föregående styrelse är
Ulf Dagerbrant, Vinyard
Magnus Soräng, Grisbackakyrkan
Valberedningen har under året utgjorts av Håkan Holmlund (sammankallande), Torbjörn
Arvidsson samt Kerstin Jonasson. På mötet betonades att styrelsens sammansättning i
möjligaste mån bör representera bredden i kyrkofamiljen. Här noterades också att man bör
eftersträva en jämnare fördelning mellan könen.
11. Val av suppleanter till styrelsen
Lars-Martin Nygren omvaldes som suppleant till styrelsen. Kristina Blomberg valdes som ny
suppleant. Två platser är fortfarande vakanta.
12. Val av ordförande för styrelsen, tillika UKR:s ordförande för 1 år
Senitha Olsson valdes till ordförande för styrelsen samt för UKR.
13. Val av revisorer
Bertil Burén och Kenneth Berg omvaldes som revisorer. Jan Appelblad omvaldes som
revisorsuppleant.
14. Val av representanter till Umeå trossamfundsråd
Bildandet av rådet är en process som pågått i två års tid. Rådet kommer inte att vara ett
beslutande organ utan ska ses mer som en sambandscentral i frågor som rör krisberedskap,hatbrott, säkerhet, etc. Svenska Kyrkan utser två egna representanter. Rådsmötet
uppdrog åt styrelsen att utse ytterligare tre representanter varav en majoritet ska företräda
”övriga kyrkor”.
15. Val av valberedning (tre personer, varav en sammankallande)
Som valberedning omvaldes Håkan Holmlund (sammankallande), Torbjörn Arvidsson och Jan
Appelblad. Till styrelsen delegeras att komplettera med en fjärde person från frikyrkorna.
16. Verksamhetsplan
Senitha Olsson föredrog styrelsens verksamhetsplan vilken sedan fastställdes av mötet. Här
föreslogs att i nästa verksamhetsplan ta in en skrivning om trossamfundsrådet. Det nämndes
också att Anders Sandberg välkomnar hjälp med sommargudstjänsten på Gammlia som hålls i
slutet av juli.
17. Samtal om aktuella frågor: böneveckan
David Cederström introducerade ämnet. De som jobbat med böneveckan upplever att det
behövs nya tag, nya former och ett engagemang från den yngre generationen. Bön dygnet runt,
24-7, väckte stor entusiasm från början men kan också bli ett tvång. Credo uttryckte sig positivt

om den bönenatt de ansvarat för detta år. Samtalet mynnade ut i ett förslag om att samla en
grupp av de som varit engagerade i böneveckan, och i den gruppen få med den unga generationen. Dessa skulle tillsammans kunna hitta vägen framåt för böneveckan.
18. Övriga ärenden
Credo efterlyste ökad satsning på verksamhet för unga vuxna, detta mot bakgrund av att det
finns så många studenter i staden och att det varje år kommer många nya. Frågan ställdes om
några församlingar skulle kunna gå ihop och ansvara för en kväll på t ex Café Station. Credo
påpekade också att det som redan görs i de olika församlingarna ofta krockar och efterlyste
bättre samordning. De önskar att man utreder möjligheten till någon slags gemensam kalender
för satsningar på unga vuxna. Styrelsen skickar frågan vidare till One-gruppen.
19. Avslutning
Torbjörn Arvidsson tackade för god uppslutning vid rådsmötet och riktade ett särskilt tack till
Credo som närvarade med två representanter. Ulf Dagerbrant ledde i bön varefter vi sjöng
”Bred dina vida vingar”. Arvidsson uttryckte vårt gemensamma tack till Pingstkyrkan för värdskap och gott fika.

