Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2013, Styrelsesammanträde 12
Datum: 2013-11-26
Art:

Styrelsesammanträde §§ 172-189

Plats:

Hos Margit Gunnarsson på Lavendelvägen 18

Tid:

kl 18.30 – 22.50

Närvarande: Gunhild Sjunnesson
Henrik Nilsson
Margit Gunnarsson
Per-Jonas Svensson
Sara Estenlund
Sara Olsson
Frånvarande: Adjungerade:

Markus Hector (hela mötet)
Peter Henrysson §184

Adjungerad kommitté:
Sjunnesson)

Gemenskapskommittén §183 (Betty Svensson, Ingrid

§172. Inledning
Per-Jonas Svensson inledde mötet med att läsa ur Kaffestunder av Macx Lucado och leda
i bön.
§173. Fastställande av agendan
Agendan fastställdes med några mindre justeringar.
§174. Val av justerare
Gunhild Sjunnesson valdes till justerare.
§175. Föregående protokoll och uppföljning av detta
Protokollet från styrelsemötet 14/10 gicks igenom och lades till handlingarna med några
kommentarer:
Bi Gudmundsson är klar som ny själavårdare i Filippis lokaler. Verksamheten kommer
sannolikt igång efter nyår.
Filippi har fått en Facebook-sida. Markus Hector ansvarar f.n. för driften.
Fråga om tolkning av predikan till engelska bordlades.
Per-Jonas Svensson har utrett regelbunden uthyrning av cafélokalerna till Agape. Efter
samtal med bl.a. Credo föreslog han att vi inte ska hyra ut till Agape. Styrelsen beslutade
enligt rekommendationen, men ställer sig öppen för andra lösningar i framtiden.
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§ 176. Medarbetaren har ordet
Markus informerade om samtal med Credo, samt med studenter på Filippi. Han underströk att
Credo är mycket positivt inställda till Filippi och uppmanade styrelsen att ta vara på detta. Från
studenterna har framkommit önskemål om att vi ska arrangera något mer riktat till studenter i
början av terminerna. Markus drar i detta och knyter någon mer till sig. Samtalades också om
hur det är att komma som ny till filippigemenskapen. Beslöts att ta upp detta igen framöver.
Markus har börjat kartlägga hemgrupperna, hur de fungerar och vilka behov som finns. Han
rekommenderade styrelsen att fundera över och tydliggöra syftet med hemgrupperna i Filippi
(t.ex. för att motivera yngre att knyta sina hemgrupper till Filippi).
Samtalades också kort om framtida planer för café Sandkakan. Då L'Abri beslutat lägga ner,
är cafélokalerna åter lediga, och lokalanvändningen behöver ses över. Styrelsen beslutade att
ta med sig detta framöver, samt uppdrog åt Markus att sondera terrängen för olika alternativ
som nämndes.
Markus informerade om att han kommer ut med en bok i december.
Markus har skickat en förfrågan till sina arbetsgivare om att vardera bidra med ¼ av summan
för regelbundna samtal med Bi Germundsson (motsv 150 kr/mån i ca 1år). Styrelsen
beslutade att för sin del bifalla detta.
§ 177. Utlägg i samband med styrelseuppdrag
Beslutades att personer som har utgifter i samband med uppgifter man fått på uppdrag från
styrelsen har rätt att få ersättning för kostnader för resa, mat och dylikt. Styrelsen gav också
mandat till ledningsgruppen att fatta tilläggsbeslut i liknande fall som inte är direkt följd av
styrelsebeslut.
§ 178. Rapport från träff med revisorerna
Filippis ordförande och kassörer har tillsammans med kassörer för övriga kassor träffat
revisorerna. Man följde bl.a. upp diskussionen om ekonomisk redovisning för Café Sandkakan.
§ 179. Foton på anslagstavlan
Uppdrogs åt Sara Olsson att se till att styrelsen finns på foto på anslagstavlan.
§ 180. Uppvaktning av 90- och 100årsjubilarer
Styrelsen beslöt att framöver på föreningens bekostnad uppvakta alla medlemmar som
fyller 90 eller 100 år. Uppdrogs åt Margit Gunnarsson att sammanställa en lista för de
kommande åren och till gemenskapskommittén att hantera denna framöver.
§ 181. Insamling av ungdomsledarhyra
Informerades om att insamlingen i år sannolikt ger ett överskott p.g.a. den ovanligt låga hyran.
Beslöts att fondera ett eventuellt överskott till kommande år.
§ 182. Gemenskapshelgen - fråga om ev. subventionering
Även i år har frågor uppkommit kring principer för subventionering av gemenskapshelgen.
Från studenter har framförts synpunkter om att det känns för dyrt. Det konstaterades att det
finns andra grupper som har det ekonomiskt minst lika svårt som studenter, t.ex. pensionärer.
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Styrelsen samtalade kring detta och beslöt att efter samråd med gemenskapskommittén (vilket
skedde under §183) anta följande principer, att gälla framöver (och därmed ersätta tidigare
beslut i frågan): För Bereaungdomar kvarstår att det finns möjlighet att få helgen till halva
priset, men att rabatt inte ges med automatik. Beslöts också att den som deltar för första
gången betalar ca 2/3 av normal kostnad, och att framöver satsa ytterligare på att få med fler
studenter. Övriga medlemmar som önskar delta men har ekonomiska förhinder, välkomnas att
liksom tidigare höra av sig till styrelse eller medarbetare för bidrag till avgiften.
ELU står för ungdomsledarnas kostnader, KFF betalar för sin medarbetare. Uppdrogs åt PerJonas att stämma av med ELU angående avgift för ungdomssekreteraren.
§ 183. Gemenskapskommittén adjungerad
Ingrid Sjunnesson och Betty Svensson från gemenskapskommittén var adjungerade och det
samtalades kring kommitténs arbete. Man har utvärderat höstfesten, som upplevdes mycket
positivt av många. Informerades om att man planerar en våffeleftermiddag 8/3. Sommarens
utflykt kommer att gå till ELM i Köpenhamn 15/7. Man uttryckte också glädje över att fler vill
vara med på fikalistan, men poängterade att det är viktigt att alla som står på listan också får
utskicket med schemat. Styrelsen uttryckte att det vore bra om den som ställer upp som
fikafixare även anmäler sig till adress- och utskickslistan.
Styrelsen informerade om beslutet angående subventionering av gemenskapshelgen (§182).
Man har redan fått en yngre hemgrupp som arrangörer för nästa år, men arbetar för att få med
ytterligare en. Strandhem kommer att vara stängt för ombyggnad nästa år och det efterlystes
tips på andra möjligheter.
Styrelsen informerade om styrelsebeslutet angående 90- och 100-årsjubilarer (§180) och
gemenskapskommittén tog på sig att verkställa detta.
Kommittén informerades även om att eventuella utgifter för studentaktiviteter belastar
gemenskapskommitténs budget. Kommittén stämmer av detta med Markus Hector.
Frågan ställdes om julmarknaden. Vad är syftet och vad vill vi med marknaden (om det t.ex.
skulle bli svårt att få folk att arrangera framöver). Styrelsen tog med sig frågan till kommande
sammanträden.
§ 184. Möjligheter för privat drivet, socialt företagande
Peter Henrysson var inbjuden till styrelsen för att ventilera sina tankar kring möjligheten att
driva socialt arbete inom ramen för vår yrkesverksamma tid, och om hur det kan beröra Filippi.
Peter funderar vidare på hur dessa tankar bäst förmedlas till föreningen. Styrelsen har sedan
tidigare ställt sig positiv till att Peter bjuder in till en temakväll om detta.
§ 185. Ev. ärenden som rör kommittéerna
a) Barnkommittén – inget att diskutera
b) Från förkunnelsekommittén hade inkommit en rapport med ett par frågor. Dels om hur vi
tar vara på studenterna (vilket behandlats under annan punkt), dels om man bäst når ut med
den löpande informationen till medlemmarna. Den sista frågan ställdes även till
informationskommittén. Styrelsen konstaterade att frågan ständigt är aktuell och att den
hänger samman med frågan om att hitta ytterligare en områdesansvarig till informationskommittén.
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c) Huskommittén
Beslut fattades om revidering av PM rörande kostnadsansvar. Fönsterputsning skall i
fortsättningen bekostas av föreningen, varför det uppdrogs åt Sara Olsson att revidera PM om
kostnadsansvar på denna punkt, samt att lägga till kostnaden för internetabonnemang, vilket
bekostas av fastigheten. Beslöts också att lägga upp PM på hemsidan.
Efter förfrågan från kommittén beslöt styrelsen att bevilja huskommittén att, med anledning av
den senaste tidens extraordinära reparationskostnader, teckna lån upp till 100 000 kr. Detta
kan antingen ske som privata lån eller i bank, alternativt från Filippis kassa.
Informerades om att nyckelregistret har börjat ses över och samtalades om hur man bäst
stämmer av vem som har rätt att inneha nyckel. Beslöts att bordlägga frågan.
Styrelsen gav också kommittén en del förslag på personer att tillfråga som ny kassör.
d) Informationskommittén – ytterligare en ansvarig behövs. Diskuterades under e).
e) Resurskommittén
Samtalades kring personalbehov i informations-, ungdoms- och resurskommittéerna under
denna rubrik. Diskuterades namnförslag till ansvariga och Sara Estenlund, Per-Jonas och
Margit fick i uppdrag att påbörja tillfrågandet.
Påmindes om att kommittéerna skall lämna in sina budgetförslag innan årsskiftet. Kassören
ansvarar för detta.
f) Ungdomskommittén
Ytterligare någon har fått frågan om ansvar men avböjt. Nya namn diskuterades under e)
§ 186. Ansvarsfördelning mellan styrelse och kommittéer
Frågan bordlades till nästa möte.
§ 187. Övriga frågor
a) Styrelsen samtalade kort kring föreningsdagen 10/11. Uttrycktes tacksamhet för dagen,
särskilt andan i samtalen som uppfattades som positiv och konstruktiv. Beslöts att skicka ut ett
informationsmail från dagen samt lägga upp minnesanteckningar på hemsidan. Sara Olsson
ansvarar för detta. Ledningsgruppen bereder hur vi tar tankarna från dagen vidare till nästa
möte.
b) Styrelsen riktade ett varmt tack till ELM Syd för extra föreningsdagen i Örkelljunga.
Uppdrogs åt Margit att förmedla detta till dem.
c) Samtal om nattvardsfrågan kommer att föras med förkunnelsekommittén och
programgruppen i december. Martin Gustavsson har tackat ja till att leda samtalet och
introducera utifrån tidigare samtal. Markus inleder från styrelsens sida.
e) Informerades om att allt nu är klart för uppstart av Izettle, då ansökan är beviljad och dosan
beställd. Informerades om att de ansvariga på eget initiativ beställt den dyrare varianten och
styrelsen beslöt att erbjuda de ansvariga ersättning om de så önskar.
g) Informerades om att Gideoniterna kommer en söndag till våren. Styrelsen ställde sig
positiv till detta, samt till att ta upp kollekt till dem.
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§ 188. Kommande sammanträden
Beslutades om ändring av vårens sammanträdesdatum till 15/1, 19/2, 24/3, 5/5, samt ett
kortare konstituerande efter årsmötet, som blir 12/3.
§ 189. Avslutning
Sammanträdet avslutades genom att Henrik ledde i bön.

Lund 2013-11-26
_____________________________
Sara Olsson, sekreterare
Justeras:
_____________________________
Henrik Nilsson, mötesordförande

____________________________
Gunhild Sjunnesson, justerare
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