Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2016, Styrelsesammanträde 4
Datum: 20160323
Art:

Styrelsesammanträde §§ 3853

Plats:

Filippi, Sandgatan 14C

Tid:

160323, 18:30

Närvarande:

Samuel Estenlund
Emili Gredenius
Timotheus Heule
Mathis Kögel
Henrik Nilsson
Maria Nilsson
Oskar Wikdahl

Frånvarande:

Adjungerad:

Markus Hector

§38. Inledning
Markus inledde mötet med att läsa Kol 3 och leda i bön.
§39. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes med några mindre justeringar.
§40. Val av justerare
Maria valdes till justerare.
§41. Styrelsens konstituering
Oskar valdes till ordförande.
Emili valdes till vice ordförande.
Samuel valdes till sekreterare.
Maria valdes till vice sekreterare
Henrik valdes till kassör.
Gunhild Sjunnesson valdes till att utanför styrelsen vara biträdande kassör.
Till ledningsgruppen valdes Oskar, Emili och Mathis.
Till kontaktperson i styrelsen för respektive kommitté valdes
● Förkunnelsekommittén, Tim
● Ungdomskommittén, Henrik
● Gemenskapskommittén, Emili
● Informationskommittén, Samuel
● Huskommittén, Maria
● Barnverksamhetskommittén, Mathis
● Resurskommittén, Oskar
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§42. Firmatecknare
Val av firmatecknare för:
● Kristna Föreningen Filippis firma, organisationsnummer 8450013233, tecknas av
Oskar Wikdahl (8909104013) , Henrik Nilsson (8702243554), Gunhild Sjunnesson
(6511093608) och Olof Weberup (7405024055) var för sig.
● Fastigheten Thomander, kontonummer 
524 098 7601
samt fastighetens lån,
kontonummer 
985 318 5032
samt kontonummer 
985 318 5297 dessutom tecknas
av Petter Johansson (8203065019).
● Café Sandkakan, kontonummer 
524 098 7627, dessutom tecknas av Anders Ek
(9111131836).
● Löftesgåvan, kontonummer 5
24 098 7577, dessutom tecknas av René Prins
(6008212232).
● Filippis kaffekassa, kontonummer 
524 093 2458
dessutom tecknas av SvenOlof
Andersson (4106233572).
Denna paragraf beslutades omedelbart justerad.
§43. Föregående mötes protokoll
Protokollet från Styrelsesammanträde 3 (160307) gicks igenom och lades till handlingarna.
§44. Gå igenom Att göralistan
Att göralistan gicks igenom och uppdaterades.
§45. Ekonomisk rapport
Henrik rapporterade om läget jämför med budget hittills i år. Resultatet är såhär långt
negativt, men något bättre än budget.
Löftesgåvan ser ut att fortsätta minska. Henrik förbereder frågan om att byta namn på
“Löftesgåvan” till “Månadsgåvan” till nästa sammanträde. Samuel frågar Sara Estenlund om
hennes lappar om löftesgåvan finns kvar att kopiera och sätta upp.
§46. Punkter som rör medarbetaren
Markus informerar om förbättringar på kontoret, om samverkan med United och EFS, samt
om att han kommer ha ett möte med John Breneman i början av april om själavårdskursen
som planeras att hållas på Filippi i januari 2017.
Adventsgruppen (Markus, Sara Estenlund, Andreas Irestål) har utvärderat 2015 års
medverkan i Thomanders jul. Mycket har fungerat bra. Gruppen vill gärna ha ytterligare en
ansvarig till nästa år, som de själva får uppdrag att hitta. Några nya aktiviteter föreslås till
nästa år. Styrelsen uppmuntrar gruppen att gå vidare.
Förkunnelsekommittén funderar på ämnen till höstens samtalskvällar.
§47. Ärenden som rör kommittéer
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a. Barnkommittén (Mathis)
i. 55 barn kom till barnlägerdagen på Strandhem som gick väldigt bra. Antalet
medhjälpare var tillräckligt, men det hade samtidigt inte skadat med fler.
ii. Till juniorerna kommer över 20 barn per gång. Senast kom tre nya barn som
följt med kompisar efter barnlägerdagen på Strandhem.
b. Förkunnelsekommittén (Tim)
i. Inget att rapportera.
c. Gemenskapskommittén (Emili)
i. Inget att rapportera.
d. Huskommittén (Maria)
i. Inget att rapportera.
e. Informationskommittén (Samuel)
i. Gunilla är mycket positiv till ELMs fråga om att byta system för hemsidorna
och går vidare med dem om det.
f. Resurskommittén (Oskar)
i. Inget att rapportera.
g. Ungdomskommittén (Henrik)
i. Inget att rapportera.
h. Alla kommittéer
i. Samuel och Emili ser till att information om vilka kommittéer som behöver
fler ansvariga eller medhjälpare (Gemenskaps, Informations, Resurs, och
Ungdomskommittén) kommer ut via mail och information på gudstjänst.
§48. Uppföljning av årsmötet
Styrelsen kommer att tillsätta en grupp på 68 personer, varav 2 från styrelsen, som går
vidare med att ta fram former för nattvardsfirande på Filippi. Till nästa sammanträde
förbereder ledningsgruppen ett förslag på uppdragsbeskrivning från styrelsen till gruppen.
Efter detta sätts gruppen samman.
Styrelsen diskuterade uppmaningen från årsmötet om att uppmuntra de medlemmar som
går till, och engagerar sig i andra kyrkor. Styrelsen beslutade att aktivt uppmuntra
vittnesbörd i gudstjänsterna från medlemmars erfarenheter från andra kyrkor. Styrelsen
uppdrog även åt Maria att sporra mötesledargruppen att ta med en bön för kyrkor som
Filippis medlemmar engagerar sig i i förbönen på gudstjänsterna.
§49. ELM Syds Sommarmöte 2017
Mathis och Henrik valdes till att samtala med ELM Syd om planeringen av Sommarmötet,
samt sammankalla till ett föreningsmöte innan sommaren där nästa sommars sommarmöte
ska börja planeras och medlemmar engageras. Mathis och Henrik uppdrogs också att
tillfråga utvalda föreningsmedlemmar att sätta ihop en skrift och en festkväll i samband med
föreningens 100 årsfirande.
§50. Integrationsprojektet
Styrelsen är positiv till det förslag om projektets utformning som Markus tagit fram med en
3

Protokoll från styrelsesammanträde i Kristna Föreningen Filippi
Verksamhetsår 2016, Styrelsesammanträde 4
Datum: 20160323
grupp unga vuxna. Markus uppdrogs att tillfråga utvalda personer för att hitta en
huvudansvarig för projektet.
§51. Övriga frågor
a. Svälten i Etiopien
i.
Samuel ber Gunilla att lägga upp info på hemsidan om ELMs insamling till de
nödställda.
ii.
Mathis ser till att en affisch sätts upp på Filippi.
b. Lunds Kristna Råd
i.
Tim samråder med Mats Larsson om att följa med på ett möte.
c. Välkomnande av nya medlemmar
i.
Maria uppdras att se till att de nya medlemmarna välkomnas och presenteras
på en gudstjänst under våren.
§52. Kommande sammanträden
Nästa sammanträde bestämdes till 25 april kl 18.30 på Filippi där Markus adjungeras.
Därefter 23 maj på samma tid och plats.
§53. Avslutning
Sammanträdet avslutades med att Markus ledde i bön.

Lund 20160323

_________________________
Samuel Estenlund, sekreterare

Justeras:

_________________________
Oskar Wikdahl, mötesordförande

_________________________
Maria Nilsson, justerare
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