Protokoll fört vid styrelsemöte för
Equmeniakyrkan i Sjövik 2020-10-08
Sammanträdet fört via Skype.
Närvarande: Anne-Marie (Mia) Furbacken, Daniel Alavik, Carina Ek, Inge Johansson, Kjell
Helgesson, Bengt Alavik, Lars-Göran Lilja, Pia Tidstedt och Liselott Kronquist.

§ 149 Välkomna
Bengt hälsade oss alla välkomna till mötet och läste en bön för mötet.

§ 150 Föregående protokoll
Vi ändrar föregående protokolls sista punkt från ”§ 117” till ”§ 148” som blivit felskrivet.
I övrigt godkändes protokollet.

§ 151 Rapporter och information
Svenska Kyrkan kommer att anordna brödauktion till förmån för sin vänförsamling i Lettland
och skulle vilja ha hjälp av oss att baka till den.

§ 152 Ekonomi
Lennart kunde inte närvara men hälsar genom Bengt att ekonomin ser fortsatt bra ut.

§ 153 Rapport från Equmenia
Carina berättar att det för tillfället är få scouter som kommer på scoutmötena.

§ 154 Tillbakablick på mötet med Urban E
Majoriteten i styrelsen var positiva till mötet med Urban. Vi diskuterade huruvida vi ska
genomföra en andra NFU-undersökning i församlingen. Styrelsen beslutar att vi under nästa
styrelsemöte kommer gå igenom föregående NFU-undersökning och därefter ta beslut i
ärendet. Bengt skickar ut material så styrelsen kan vara påläst innan styrelsemötet.

§ 155 Inspelning av gudstjänster – ljudtekniker i kyrkan
Daniel började med att gå igenom vad YouTube-gruppen kommit fram till gällande behov för
att kunna fortsätta med klippning och sändande av gudstjänster via vår webbsida och
YouTube. Han sa att gruppen kommit fram till att kyrkan behöver köpa in nya mikrofoner
och eventuellt ett enklare ljudkort. Detta för att öka kvaliteten på kyrkans ljud i
kyrkorummet under ordinarie gudstjänster och vid inspelningar i framtiden.
Styrelsen gav gruppen ansvar för att ordna detta.

§ 156 Bohlins torg eller något annat
Styrelsen är positiva till den av Svenska kyrkan planerade aktiviteten att i stället för att
genomföra ett firande på Bohlins torg ha en grupp som går runt och sjunger i Sjövik på olika i
förhand fastställda platser.

§ 157 Regionsamling via zoom 14/10 och 18/10
Bengt och Pia kommer delta den 18/10

§ 158 Nästa möte
Nästa styrelsemöte är 28/10

§ 159 Övriga frågor
§ 159:1 Vi kommer fira gudstjänst söndagen den 27/12 i stället för Annandagen den 26/12.
§ 159:2 Lars-Göran och Ulla arbetar tillsammans fram ett förslag på kommande datum för
equmeniska gudstjänster under våren.
§ 159:3 Pia kommer delta i välkomstarrangemanget för nya kyrkoherden i Stora LundbyÖstad pastorat den 18/10
§ 159:4 Den 1/10 samlades evangelisationsgruppen och Pia berättar lite om vad gruppen
kommit fram till. Gruppen föreslår att vi ska kunna ha gudstjänster under andra former än
de traditionella. Exempelvis där vi har en kort andakt och därefter genomför resten av
gudstjänsten i smågrupper där vi kan prata om och dela med oss av vår tro. Även frågan om
att vi kan ha gudstjänster på andra ställen än kyrkan, exempelvis Bohlins torg kom upp.
Styrelsen bifaller förslagen.
§ 159:5 Styrelsen beslutar att vi fortsätter med predikningar från apostlagärningarna in
under nästa år.
§ 159:6 Evangelisationsgruppen genom Pia frågar styrelsen om vi ska tydliggöra
församlingsordningen på exempelvis vår webbsida. Styrelsen ber gruppen ta fram ett förslag.

§ 159:7 Inge meddelar att värmesystemet i kyrkan för tillfället inte fungerar som det ska och
att vi inväntar reparation.
§ 159:8 Inge berättar att status kring fiber är att vidare diskussioner ska föras med Bjärke
energi på grund av att företaget anser att vår subvention har förfallit.
§ 159:9 Styrelsen beslutar att församlingsmedlemmarna nu får börja ta med eget fika till
kyrk-kaffet. Ansvarig krets brygger kaffe och te och församlingsmedlemmarna tar med det
dom vill ha till kaffet.

§ 160 Avslutning
Pia bad en bön och Bengt avslutade mötet.

…………………………………………..
Daniel Alavik
Sekreterare

………………………………………….
Bengt Alavik
Justerare

