Protokoll fört vid UR 22/2
Närvarande: Victor, Magnus, Per, Erik, Dennis

§1 Mötet öppnas, val av sekreterare och justerare
Sekreterare- Per

Justerare - Magnus

§2 Föregående mötesprotokoll
Innebandyn är igång. Hittils har de varit 4-5 st per gång.
Det är i nuläget 15 anmälda till Jamboreen.

§3 Rapport från Equmeniagrupper
Äventyrarscout hälsade på upptäckarscout igår.
Filmkväll på tonår under lovet.
Lan under lovet. Vårt internet fungerade bra till det. C:a 8
Ekonomiutskottet har träffats. Mycket församlingsfokus samt Solviken. Kollekterna har gått ner
något.
Äventyrarscout samlar in pengar. Vill baka till scoutgudstjänsten och ta fikainkomsterna. Victor kollar
med styrelsen imorgon.

§4 Tänka till kring en av våra verksamheter - …after church?
Grundtanke – för de i övre tonåren och få dem att gå på gudstjänst. Det fyllde sitt syfte.
Det kan räcka med Go´middag och spelkväll. Vi kör någon i månaden. Per behöver inte vara med.

§5 Rapport från styrelse
Ingen är med från styrelsen denna gång.

§6 Pers punkt
Lite mycket just nu. Inga särskilda saker att rapportera.

§7 Ekonomi
Vi har fått pengar från Bilda 3000 kr.
Har ni bra idéer på hur vi kan få in pengar. Nämn det.
Det ser bra ut i stort. 63.000 blir årets vinst. Vi tittar på budget för kommande år under punkt
årsmötet.

§8 Info till hemsidan
Tonårsprogrammet saknas.
After churchprogram.

§9 Ständig kalender
Inget att kommentera.

§10 Övriga frågor
Equmeniagala
Nu är det 59 st anmälda (inkl funktionärer). Förra året var vi c:a 125 st. Det är en del som inte är klart
ännu, men det löser sig nog.
Nyårlägeråterträff
Vi som sågs var positiva till att åka på läger tillsammans igen. Vi letar nytt ställe och ser om vi kan
hitta en bättre lägergård. Skiers inn i Lima är ett bra (kanske dyrare) alternativ. Finns det någon skola
vi kan hyra.
Årsmöte 1/3
Vi tittar på och uppdaterar föregående verksamhetsberättelse och valberedningens lista.
Magnus har gjort ett förslag till budget som han redovisar. Det är en budget som ger ett överskott på
c:a 70.000 kr.

Överenskommelsen
Victor har fått en del mail från kommunen om överenskommelsen utan att förstå vad det innebär.
Han kollar med Berit på styrelsemötet i morgon.

§11 Kommande möte
23 februari – Styrelsemöte Victor går
1 mars – Equmenias årsmöte
22 mars – Styrelsemöte Per går
30 mars – UR
23 april – Styrelse/UR em
19 april - UR
26 april – Styrelsemöte Evelina går
18 maj- UR
22 maj – Styrelsemöte
13 juni – Avslutning på Solviken

§12 Mötet avslutas
Vi avslutar med bön.

___________________
Victor Frick, ordförande

________________________
Magnus Rydberg, justerare

___________________
Per Ringbo, sekreterare

