
Nytt från styrelsen 170213 
  
Först ett STORT TACK till alla som på olika sätt var med och planerade och genomförde 
Storloppisen!! 
 
Sammandrag från styrelsemötet 170209 
 

 Personal Mim (Camilla) Öberg, Erica Rönnbäck och Mia Ström har träffat Mats 
Backholm för samtal vid två tillfällen. Det finns ett tydligt ömsesidigt intresse men 
några frågetecken kvarstår innan eventuell anställning.  
Rekryteringsgruppen följer parallellt upp tips på ett par intressanta präster.  

 Gudstjänster Vanliga gudstjänster ska planeras så de inte blir för långa, förslagsvis inte 
längre än 1 tim 15 min. Gudstjänstledare som håller strukturen är extra värdefullt när 
det kommer externa predikanter. Styrelsen betonar vikten av att i förväg annonsera 
innehållet i alla gudstjänster.  

 Medlemmar Styrelsen vill kunna fånga upp medlemmar som slutar, t.ex. genom en 
enkel enkät eller ett samtal. Det gäller även dem som inte besökt kyrkan på länge. 
Dessutom behöver medlemsmatrikeln revideras. Frågan hänvisas till efter årsmötet då 
sekreteraren i den nya styrelsen kommer att överta ansvaret för medlemsmatrikeln.  

 Intäktsfördelning Styrelsen uppdrar åt ekonomiteamet att i samband med 
budgetarbetet göra en översyn av intäktsfördelningen mellan föreningarna vid 
gemensamma event, basarer och dylikt.  

 Dokument inför årsmötet. Styrelsen fortsätter arbetet med Verksamhetsberättelsen 
för 2016 och Verksamhetsplanen för 2017.  

 Utvärdering vinterkonferensen Ulf Perbo har haft möte med de andra deltagande 
kyrkorna och Mia Ström från EFS. Man var generellt nöjd med talare och innehåll. 
Fredag kväll var mötet långt och slutet otydligt. Konferensen var väl besökt, sannolikt 
var många tillresta. Styrelsen positiv till att arrangera Vinterkonferens även nästa år. 

 Dop Annahita Parsan och Hans Lindholm håller på att se över och dokumentera 
doprutiner som kan ligga till grund för de vuxendop som genomförs i kyrkan.  

 Bokningar Ipaden med bokningskalendern kommer att flyttas för att bli mer tillgänglig. 
GunBritt Nylund ansvarar för det. Veckans schema kommer att skrivas ut och sättas 
upp på anslagstavlan för att underlätta hanteringen av lokaluthyrning. Styrelsen 
uppmärksammar högljudd verksamhet; den som gör själva bokningen behöver ha koll 
på vilken typ av aktivitet som bokas in när och vid behov hänvisa till gymnastiksalen.  

 Kommande händelser 
o Föreningsmöte 19/2  
o Årsmöte 18/3  
o Missionsgala 1/4  
o Distriktskonferens 21-23/4 EFS Mittsverige, Årsmöte22/4, Lötenkyrkan  

 
Du är alltid välkommen att prata med oss i styrelsen; Gladys Huanuco, Andreas Kindbom, Erica 
Rönnbäck, Ulf Perbo, Lars Magnusson, GunBritt Nylund, Joel Gustafsson eller Mim Öberg.  
 
Guds frid och välsignelse över Hammarbykyrkan och oss alla, 
/Styrelsen gm Mim Öberg 


