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Styrelsen informerar

Ett nytt arbetsår har börjat. 
Årsmötet ligger så långt in på året att 
det redan har hunnit bli mars månad in-
nan det första mötet med den nya styrel-
sen.  Ljuset har återvänt och om bara 
några veckor är det dags för vårdagjäm-
ning och sommartid. Tiden går så fort 
att det ibland känns nästan overkligt. 
Den gångna vintern har varit kall och 
snörik men vi kan glädja oss åt att vår 
kyrktomt blivit ordentligt skottad och 
vid behov sandad. Vi har tack vare fas-
tighetskommitténs kontakter fått en ny 
snöröjare, som skött allt till vår belå-
tenhet. Det tackar vi för. Nu ser vi fram 
emot snösmältning och vår.

Ny styrelse
Vi har nu haft vårt första möte med den 
nya styrelsen. Den består numera av 
ordförande, kassör och fem ledamöter i 
stället för som tidigare sju. Första mötet 
kom att handla om uppdelningen av 
uppgifter och även fördelning av olika 
ansvarsområden. Det förenklar arbetet 
om var och en har sina delar att bevaka 
och rapportera vidare så att allt samver-
kar till det bästa. 

Verksamhetsråd
Vi ser fram emot det nyinrättade verk-
samhetsrådet. Vi kommer förhoppnings-
vis att få en än mer samordnad och 
överskådlig bild av hur olika samlingar 
och gudstjänster kan samverka på bästa 
sätt.

Styrelse och Ungdomsråd
De gemensamma mötena mellan Ung-
domsrådet (UR) och styrelsen fortsätter 

och de känns mycket positiva. Vi star-
tar tillsammans med övergripande frå-
gor och går sedan till olika rum med 
våra specifika frågor. Tillsammans ska 
vi nu arbeta med att försöka leva upp 
till de inriktningsmål som försam-
lingen antog vid årsmötet (läs mer 
därom på sid 13)

Inriktningsmål
Ansvaret för en del av dessa mål 
kommer att ligga under styrelsen, and-
ra under UR,  ytterligare andra under 
Verksamhetsrådet men givetvis 
kommer pastorn att få en hel del på sin 
lott.  Vi har försökt att fördela dem på 
ett klokt sätt.

Utvärdering
Ett av målen var att utvärdera olika 
verksamheter med jämna mellanrum. 
Att starta nytt om det känns viktigt 
men också att se till att det nya ska va-
ra väl förankrat. Ni kan på annan plats 
i tidningen (sid 12) läsa om träd-
gårdsmästaren som inte bara högg ner 
ofruktsamma träd och grenar utan 
också grävde runt och gödslade kring 
gamla ofruktsamma träd för att se om 
de åter kunde ge frukt.

Ljudet
En grupp har arbetat med att lösa vårt 
problem med högtaleriet. De har fått 
ett förslag på lämpliga åtgärder. Med 
förslaget följde även ett kostnads-
förslag och detta har vi som styrelse be-
sluta anta. Bytet av mikrofoner är ett 
måste på grund av lagändring sedan 
årsskiftet och vi anser att det är läge att 
se över allt så att vi får ett bra och fun-
gerande system. Ingmar Hagengran är 
väl insatt i frågorna och han svarar gär-
na om ni undrar något. Tack för allt ar-
bete du lagt ned på detta Ingmar.
Kerstin Neider

Kerstin Neider

Ordförande
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