Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2019, Styrelsesammanträde 11
Datum: 2019-12-04
Art:

Styrelsesammanträde §§ 130-144

Plats:

Filippi, Sandgatan 14C

Tid:

191204, 18:30

Närvarande:

Gunnar Davidsson
Samuel Estenlund, §130-137
Sven Gunnar Gunnarsson
Maria Nilsson
Janja Sallbring
Oskar Wikdahl

Frånvarande: Sara Ekström
Adjungerad:

Christian Sturesson
Sara Olsson, FK, §137
Johan Gredenius, FK, §137
Emili Gredenius, PG, §137.b.i
Maja Gunnarsson, PG, §137.b.i

§130. Inledning
Samuel inledde mötet med att läsa Job 38:4ff och leda i bön.
§131. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några mindre justeringar.
§132. Val av justerare
Maria valdes till justerare.
§133. Föregående mötes protokoll
Protokollet från Styrelsesammanträde 9 (190917) och 10 (191024) gicks igenom och lades till
handlingarna.
§134. Gå igenom Att göra-listan
Att göra-listan gicks igenom och uppdaterades.
§135. Ekonomisk rapport
Sara har skickat en rapport om läget jämfört med budget hittills i år. Föreningen gör drygt
100 000 plus per november. Mer uthyrning och ingen barnledare bidrar till överskottet. Vi
bör fundera inför läggandet av ny budget i Jan. Ska vi utöka medarbetartjänsten om vi inte
har barnledare? Kan man ha en barnledartjänst tillsammans med ELM Syd?
§136. Punkter som rör medarbetaren
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Christian rapporterade om hur arbetet utvecklas.
§137. Ärenden som rör kommittéer
a. Barnkommittén (Janja)
i. Janja ska sammankalla till ett möte för att planera vårens söndagsskola.
ii. Christian kollar upp om vi kan få pengar från Sensus för Skatten-materialet.
b. Förkunnelsekommittén (Gunnar)
i. Dialog med FK och programgruppen om programmet hösten -20
1.
Gunnar berättade om syftet med mötet. Gudstjänstprogrammet är en
central del av föreningens verksamhet, och därför behöver styrelsen
utveckla sitt intresse och möjlighet till synpunkter tidigare i
programmens utvecklande.
2.
Emili berättade om planerna om programmet hösten 2020. Bl a
planeras en fortsättning av serien om apostlagärningarna, en enklare
gudstjänst där man kan bjuda med ovana gudstjänstbesökare, fyra
söndagar med kyrkoårsanknytning, minst en Skatten-gudstjänst (med
barnen), och idéer på serier på teman som “Hjälp min otro” eller “Du
blir vad du älskar” (efter boken med samma titel). Ett samtal om
planerna följde.
3.
Barnens medverkan i gudstjänsterna, hur man får sammanhang i
serie-teman, och hur information om programmet kan spridas bättre,
var också ämnen för samtal.
ii. Uppdragsbeskrivningen
1.
FK har skickat dokument till styrelsen. Avsnittet “Programstrategi” är
nytt. Viss förändring för söndagens gudstjänster behövs eftersom de
nu är Filippis huvudgudstjänst.
2.
Styrelsen antog den nya uppdragsbeskrivningen för FK.
iii. Inspirationsträff 8 januari för mötesledare och musiker.
c. Gemenskapskommittén (Maria)
i. Inget att rapportera.
d. Huskommittén (Sven Gunnar)
i. “Mikael gör snöskottningsschema med hyresgästerna - när inte grannen
skottar, vilket ofta är mer än vi bestämt. Men om Filippi folk ville ta extra
ansvar inför söndagsgtj vore det bra. Och under jullovet kan det också
behövas.”
ii. Mys i bibliotek: Förslag om att göra biblioteket mer tillgängligt för ungdomar
har kommit. Anna Swahn och Huskommittén får i uppdrag att samtala om
lämplig åtgärd. Först identifiera om det behövs en plats för ungdomar. Om
det behövs löser Anna och HK inredningen. Behövs biblioteket? Hur gör vi
med bevarandet av böcker? Anna och HK ger förslag till styrelsen. Christian
inventerar böckerna.
e. Informationskommittén (Samuel)
i. Gåvobevis: Ta fram ett snyggare konvolut att skicka till gåvogivare. Gunnar
kontaktar Design för Livet om detta.
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f.

Missionskommittén (Oskar)
i. Språk och Gemenskap går bra som vanligt. Ett problem är att Filippifolk inte
har någon relation till S o G. Några från S o G deltar i andakterna. Många
volontärer kommer utifrån.
ii. Mosaik. Christian har haft möte med bidragsgivaren, som önskade besked om
styrelsens inställning till Mosaik. Vill KFF ta över kostnaderna? Eller utveckla
verksamheten? Mosaik funkar bra i nuläget. Många kommer. Kan vi ha något
samarbete med EFS kapellet i detta?
iii. Styrelsen diskuterade också föreningens inställning till ex. Mosaik. Hur får vi
föreningen att se att det är Filippis (vår) verksamhet? Med mer tillgänglig info
(filippibrev, hemsida m m) kommer kanske fler att bli intresserade. Att delta
(t ex i kransbindning) menar Styrelsen bör vara en diakonal och
kontaktskapande uppgift, inte primärt något man kommer på för att “binda
en krans”.
iv. Om Mosaik: Styrelsen tycker att det är bra som det fungerar i nuläget. Under
våren ska vi tala om föreningens diakonala uppgifter, inkl. Mosaik och SoG.
g. Ungdomskommittén (Sara)
i. Inget att rapportera.
§138. KFFs årsmöte
a. Tidpunkt bestämdes till 18/3 2020 kl 18.30.
§139. ELM ÅK
a. Rapport från planeringsgruppen. Planeringen fortsätter, programmet klart i januari.
Det arbetas med de olika uppgifterna. Torsdagskvällen blir på Filippi. Ev gudstjänst i
Klosterkyrkan.
§140. Nattvardsföreningen
Inget att rapportera
§141. Uthyrningar
Christian skriver fortsatt kontrakt med RCCG.
§142. Övriga frågor
a. Brevlådan, inget att rapportera.
b. Julgåvor till anställda fixas av Janja och HK.
§143. Kommande sammanträden
Nästa sammanträde är sedan tidigare bestämt till 15 jan kl 18.30 på Filippi.
§144. Avslutning
Sammanträdet avslutades med att Oskar läste Ps 33:18-22 och ledde i bön.
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Lund 2020-01-15

_________________________
Sven Gunnar Gunnarsson, sekreterare

Justeras:

_________________________
Oskar Wikdahl, mötesordförande

_________________________
Maria Nilsson, justerare
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