Protokoll fört vid styrelsemötet för Equmeniakyrkan
20-06-09, via Skype
Närvarande: Bengt Alavik, Liselott Kronquist, Pia Tidstedt, Daniel Alavik, Lennart Magnesköld,
Lars-Göran Lilja, Carina Ek, Kjell Helgesson, Inge Johansson, Mia Furbacken
§100 Välkomna
Bengt hälsade oss välkomna och bad för mötet.
§101 Föregående protokoll
Det fanns inga frågor och protokollet lades till handlingarna.

§102 Information och rapporter
Pia berättar att den nystartade evangelisationsgruppen nu har fem medlemmar och letar efter ett
datum, för sitt första möte, då alla kan vara med. Gruppen består av Pia Tidstedt, Emanuel
Furbacken, Lasse Svensson, Daniel Alavik och Annmarie Helgesson.
Omsorgsgruppen har fått en ny medlem, Camilla Eriksson, och består dessutom av Pia Tidstedt,
Agneta Bäck Lilja, Gun Alavik och Carina Ek.
Region öst och väst ska ordna tre kursdagar på SVF i Jönköping. Dagar om diakoni omsorg och
själavård-DOS. Kursdagarna kostar 1200 kr och styrelsen beslutar att stå för den kostnaden för de
i omsorgsgruppen som vill åka.
Ett förberedande möte, inför kyrkokonferensen i höst, kommer att hållas i Majornakyrkan 20 08
19. Mia Furbacken och Pia Tidstedt, som är ombud, åker dit.
Pia har varit med på Föreningen Sjöviks styrelsemöte och berättar att midsommarfirandet på
Bohlins torg är inställt. Om Sjöviksdagen kan bli av så blir det 20 08 29.
Information om detta har skickats ut i våra postlådor.
Lars-Göran gav oss det tragiska beskedet att Carl-Johan Martinius plötsligt har dött. Han har ritat
vårt nattvardsbord och predikstolen. Han tillhörde Equmeniaförsamlingen i Johanneberg och har
sommarhus i Sjövik. Lars-Göran ger en hälsning ifrån vår församling.
Bengt berättar att han överlämnat en blomma till Ulla-Britt Wiman som brutit båda benen.
§ 103 Ekonomisk rapport
Lennart informerade om att kollekt och månadsoffer ligger över om man jämför med samma
period förra året. Den totala inkomsten ligger dock ca 7000 kr under. Den här våren har vi inte
haft inkomster från loppis och servering. Kyrkan har hyrts ut sju gånger av gruppen från Arelid.
§ 104 Rapport från equmenia
Pia berättade att scouternas avslutningskväll, i församlingshemmets park, blev en lyckad kväll
och vädret var fint.
Hanna Magnesköld som haft lön, från Svenska kyrkan, för sitt arbete som scoutledare har sagts
upp. Vi är mycket glada över att hon beslutat sig för att ställa upp som ledare obetald till hösten.

§ 105 Midsommardagen i Skäfthult

Gudstjänsten kommer att firas under förutsättning att det går att vara utomhus. Två dagar innan
midsommar kommer Liselott informera, på hemsidan, om hur det blir.
Det är grupp 2 som har ansvaret. Hanna Magnesköld som har hand om musiken ombeds att ta
kontakt med Svensk kyrkan om ljudanläggning.
§ 106 Födelsedagsfirande för Lars-Åke Eriksson
Städning av Borggården onsdag 10/6 kl 17.30.
Kalaset är kl 12.00. Vi ställer i ordning kl 10.00. Avlämning av tårtor och övning av sång senast en
kvart före 12.00.
Vi bjuder Lars-Åke, Gull-Maj och Pia och vi andra betalar via Swish.
§ 107 Pastorns semester
Pias har semester Vecka 29-32.
§ 108 Nästa sammanträde
Pia föreslår att nästa möte, 20 06 30 kl 18.30, blir av ett annorlunda slag. Innan mötet så är det bra
om varje styrelsemedlem har sett filmen från Region väst:
”Regional närområdesträff i alla fall”. Den finns på församlingens hemsida och ligger till grund för
kvällens samtal.
Vi bjuder in NFU-gruppen och samlas i trädgården hos Bengt och Gun.
§ 109 Övriga frågor
Lennart uppmanar, den som tömmer postlådan vid kyrkan, att meddela den som posten ska till så
att inte post blir liggande.
Vi bad Inge och Ulla att tömma postlådan under sommaren. Om de reser bort så ringer de till
Bengt.
§ 110 Avslutning
Pia avslutade mötet med bön.
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