Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2019, Styrelsesammanträde 7
Datum: 2019-06-12
Art:

Styrelsesammanträde §§ 74-86

Plats:

Filippi, Sandgatan 14C

Tid:

190612, 18:30

Närvarande:

Gunnar Davidsson
Sara Ekström
Samuel Estenlund, från §80
Sven Gunnar Gunnarsson
Maria Nilsson
Janja Sallbring
Oskar Wikdahl

Frånvarande: Adjungerad:

-

§74. Inledning
Janja inledde mötet med att läsa Kol. 1:9 ff och leda i bön.
§75. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några mindre justeringar.
§76. Val av justerare
Maria Nilsson valdes till justerare.
§77. Föregående mötes protokoll
Något protokoll att lägga till handlingarna förelåg inte.
§78. Gå igenom Att göra-listan
Att göra-listan gicks igenom och uppdaterades.
§79. Ekonomisk rapport
Sara rapporterade att några avvikelser jämfört med budget hittills i år inte föreligger.
§80. Punkter som rör medarbetaren
Sara och Sven Gunnar arbetar vidare ihop med ELM Syd om hur utbetalning av
medarbetarens lön kommer att skötas.
Styrelsen diskuterade hur ledarskap och ansvar ska delas upp i föreningen, mellan styrelse,
medarbetare, andra anställda, kommittéer, osv. Årsmötet är högsta beslutande organ, men
styrelsen leder verksamheten och svarar inför årsmötet. Styrelsen delegerar uppgifter till
exempelvis anställda och kommittéer, men ansvaret för verksamheten (organisatoriskt som
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andligt) ligger kvar hos styrelsen och det måste beaktas.
§81. Ärenden som rör kommittéer
a. Barnkommittén (Janja)
i. Styrelsen beslutade att anta en uppdaterad uppdragsbeskrivning för
kommittén.
ii. Frågor om barnledartjänsten diskuterades.
b. Förkunnelsekommittén (Gunnar)
i. Uppdragsbeskrivningen bordläggs till nästa möte.
ii. Styrelsen samlade några synpunkter på utkastet till höstprogrammet.
c. Gemenskapskommittén (Maria)
i. Oskar träffade Maria Hector och Betty Johannesson och pratade om
hemgruppsarbetet. Frågan kommer att diskuteras vidare framöver, både i GK
och styrelsen.
ii. Plats och tid för höstens gemenskapshelg är ännu inte klar, men alternativen
är överskådliga och planen tydlig.
d. Huskommittén (Sven Gunnar)
i. Styrelsen beslutade att anta en uppdaterad version av uppdragsbeskrivningen
för kommittén efter några mindre ändringar.
ii. Styrelsen meddelar HK fler förslag på namn till ny kassör.
iii. Användningen av husets kontorslokaler gicks igenom med de ändringar som
planeras till hösten.
iv. Styrelsen beslutade att välja Karin Irestål till ny områdesansvarig i
Huskommittén.
e. Informationskommittén (Samuel)
i. Läget i IK diskuterades. Kommittén har ökat i antal och är bemannad nog för
arbetsuppgifterna, men inte för att aktivt visionera kring kommitténs arbete.
Samuel och IK arbetar vidare med detta.
ii. Styrelsen antog en uppdaterad version av uppdragsbeskrivningen efter några
ändringar.
f. Missionskommittén (Oskar)
i. Språk och Gemenskap
1.
Verksamheten rullar på.
ii. Mosaik
1.
Oklarheter i Ohanas framtid gör Mosaiks framtid oviss. Styrelsen
följer upp och håller finansiären uppdaterad.
iii. Jakten på kommittéansvariga går vidare.
g. Ungdomskommittén (Sara)
i. Oskar meddelar att KFF lär få 2 eller 3 ungdomsledare kommande läsår.
Tänkt boendesituation för dem diskuterades och följs upp av Sara.
ii. 20-30+gruppen upplägg diskuterades kort.
iii. Styrelsen beslutade att anta en uppdaterad version av uppdragsbeskrivningen
för kommittén.

2

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2019, Styrelsesammanträde 7
Datum: 2019-06-12
§82. Nattvardsföreningen
Årsmötet gick bra. Som väntat en vakant plats i styrelsen, men ingen fara för verksamheten.
§83. Uthyrningar
Maria tar, som vice ordförande, hand om förnyandet av hyreskontrakt med RCCG, då Oskar
är på konfirmationsläger.
§84. Övriga frågor
a. Brevlådan
i.
Inget att rapportera.
b. Föreningsträff med terminsutvärdering
i.
Ca 20 närvarande, med goda diskussioner. Det lyftes fram att det uppskattas
när mötesledaren eller musikern “gjort det lilla extra”. Även Malin
Henningssons arbete med barnledartjänsten har uppskattats.
§85. Kommande sammanträden
Nästa sammanträde bestämdes till 13 augusti kl 18.30 på Filippi.
§86. Avslutning
Sammanträdet avslutades med att Samuel ledde i bön.

Lund 2019-xx-xx

_________________________
Samuel Estenlund, sekreterare

Justeras:

_________________________
Oskar Wikdahl, mötesordförande

_________________________
Maria Nilsson, justerare
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