Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2014, Styrelsesammanträde 7
Datum: 2014-08-12

Art:

Styrelsesammanträde §§ 88-103

Plats:

Biblioteket, Filippi

Tid:

kl 18.30 – 22.00

Närvarande:

Henrik Nilsson
Margit Gunnarsson
Mathis Kögel (fr.o.m. §94)
Sara Olsson
Sara Estenlund

Frånvarande: Emili Gredenius
Adjungerad:

Markus Hector (hela mötet)

§ 88. Inledning
Margit Gunnarsson inledde mötet med att läsa ur Vilen eder litet, över 2 Kor 12:9, och leda
i bön.
§ 89. Fastställande av agendan
Föreslagen agenda fastställdes utan justeringar.
§ 90. Val av justerare
Sara Estenlund valdes till justerare.
§ 91. Föregående protokoll och uppföljning av detta
Protokollet från styrelsemötet 3/6 gicks igenom och lades till handlingarna.
§ 92. Medarbetaren har ordet
Markus Hector informerade om att sommaren ägnats åt läsning och förberedelser. Han
planerar tillsammans med Anna Swahn ”Dela sin tro-träffar” för studenter sju torsdagar i
höst. Markus har en hel del inbokat på helger och kvällar redan, men kommer i mån av tid
att fortsätta besöka hemgrupper under hösten.
§ 93. Ansvarig för miljökrav på Sandkakan
Ordföranden informerade om att Lena Åkesson tagit på sig att informera Sandkakans
användare om gällande miljökrav. Margit åtog sig att hitta underlag till detta.
§ 94. Terminsupptakten
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Inför terminsupptakten 31/8 uppdrog styrelsen åt Sara E att ta fram en aktuell version av
infolapp att lägga ut på stolarna. Markus och ungdomskommitttén skickar välkommenvykort till nya studenter i stan. Markus ber mötesledaren att informera kort om Filippi (även
via projektorn). Styrelsen ser gärna att det ges tillfälle i någon form för
gudstjänstdeltagarna att hälsa på varandra. Uttrycktes också en önskan om musikinslag.
Styrelsen delar ut KFF-foldrar och program i dörren och presenterar sig kort vid
gudstjänsten. Henrik Nilsson hälsar tillsammans med ungdomskommittén de nya
ungdomsledarna Folke Johanneryd och Anna Bengtsson välkomna, samt presenterar kort
ungdomssekreteraren. Uppdrogs åt Margit att be informationskommittén att uppdatera
adresslistan i början av terminen.
§ 95. Språkcafé
Markus och Sara E informerade kort om läget med ”Språk och gemenskap”. ELM-Syd har
beviljat anslag för 10% tjänst för Kristina Runeson på caféet under hösten, vilket kommer att
läggas på själva genomförandet av samlingarna. Eva Andersson samordnar bakningen och
Markus och Sara E ansvarar för övriga förberedelser.
§ 96. Kommittéansvariga och Sensus-kontakt.
Informerades om att Katarina Dotevall och Andreas (Drisse) Engström tackat ja till att sitta
med som områdesansvariga i resurskommittén. Styrelsen uttryckte sin glädje över detta och
beslöt att sjösätta kommittén, men att tills vidare behålla den ekonomiska sidan som
styrelsens ansvar. Diskuterades namn på kontakt till Sensus och informationskommittén efter
att någon tillfrågad har tackat nej. Margit frågar vidare och alla tänker på fler förslag till
styrelsedagen.
§ 97. Information till föreningen
Styrelsen samlade in frågor att informera föreningen om inför terminsstarten. Markus
ansvarar för att sammanställa informationen och Sara E för layout. Beslutades att
utskicket även skickas till webmaster för publicering på hemsidan.
§ 98. Planering styrelsedag
Styrelsen samtalade kort kring styrelsedagen 6/9. Markus ansvarar för att sammanställa
tankar från styrelsens visionskväll i våras, och för planeringen av dagen tillsammans med
Mathis.
§ 99. Välkomnande av nya medlemmar
Uppdrogs åt Sara Olsson att välkomna nya medlemmar vid gudstjänsten 28/9.
§ 100. Ärenden som rör kommittéerna
a)
Barnkommittén: Mathis informerade om att man bjuder alla söndagsskole- och
juniorledare på uppstartsdag 31/8. Söndagsskolan kommer att arbeta med ”Skatten” även
denna höst.
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b)
Förkunnelsekommittén: Informerades om att det har varit viss turbulens i
mötesledargruppen. Sara Olsson och Markus följer upp frågan med de områdesansvariga.
c)
Gemenskapskommittén: Informerades om att Peter Olsson kommer att ta paus som
områdesansvarig under hösten.
d)

Huskommittén: inget att ta upp

e)

Informationskommittén: inget att ta upp

f)
Resurskommittén: Styrelsen samtalade kring resurskommitténs uppgifter och uppdrog
åt ledningsgruppen att samtala med Katarina och Drisse om hur arbetet lämpligen startas upp.
Föreslogs att kassören informerar igen om Löftesgåvan i början av hösten.
g)
Ungdomskommittén: Beslöts att bjuda in de nya ungdomsledarna att träffa styrelsen
på kvällsmat innan nästa sammanträde.
§ 101. Övrigt
a)
Styrelsen bekräftade ledningsgruppen beslut att skicka 600 kr till Etiopienhjälpen i
samband med Einar Göths begravning tidigare i sommar.
b)
Beslöts att ta upp frågan om hur vi ska fira Filippis 100 årsjubileum 2017 på
föreningsdagen.
c)
ELMUS-dag för musikledare 15/11: Fråga om fikafixare bordlades till nästa möte.
§ 102. Kommande sammanträden
Redan beslutade: styrelselördag 6/9 kl 9 hos Margit. Beslöts om styrelsemöte tisdag 30/9
(börjar med kvällsmat kl 18), samt tisdag 28/10, båda hos Margit.
§ 103. Avslutning
Sammanträdet avslutades genom att Markus ledde i bön.

Lund 2014-08-12
_____________________________
Sara Olsson, sekreterare
Justeras:
_____________________________
Margit Gunnarsson, mötesordförande
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____________________________
Sara Estenlund, justerare

