EFS Missionsförening i
Hammarbykyrkan
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Styrelsen
2014-12-04
Anoosha och Elin sjunger lovsång vid den mångkulturella festkvällen i november 2015

Arbete med verksamhetsplan och budget
Styrelsemötet användes i huvudsak till ett öppet och förtroendefullt samtal om prioriteringar, avgränsningar och satsningar inför arbetet med verksamhetsplan och budget för
2015-2016. Förslag skall finnas framme för diskussion vid styrelsens nästa möte, den 15
januari 2015.
Ekonomin
Utfall finns tillgängliga t o m den sista november. Baserat på utfallet har ekonomiutskottet gjort en prognos för hela 2014. Resultatet ser bättre ut än budget, men det innebär
ändå att vi sannolikt behöver ta ut mellan 300-400 tkr av ”Skarpnäckspengarna” för att
nå ett nollresultat i år. Förklaringen till att vi ser ut att landa bättre än budget är dels
högre uthyrningsintäkter, dels lägre personalkostnader under vårterminen än i budget.
Styrelsen har påbörjat en diskussion om budget 2015 vilket innebär utmaningar genom
att både lokal- och personalkostnader mm kommer att öka. Ett medlemsbrev har därför
skickats ut i november - om vikten av ett ökat autogirogivande för att möta våra behov.
Övrigt aktuellt








Årsmötet 2015 hålls lördagen den 14 mars 2015 kl. 16.00.
En grupp har bildats för att hantera den ”interna diakonin”, dvs besök hos äldre
medlemmar mm.
Teknikteamet fick i uppdrag att gå igenom all utrustning som samlats i expeditionsrummet och rensa bort trasiga och onödiga prylar.
Nästa föreningsmöte hålls söndag den 25 januari 2015 efter kyrkfikat.
Kollekten vid söndagsmässa skall – enligt förslag från gudstjänsteteamet – fortsättningsvis tas i bänkarna, vid övriga gudstjänster kollektgång.
Missionsgalan 2015 planeras till den 28/3 med Ingemar Olsson som artist (för andra
gången).

Carl-Olof Strand
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LÄS MER OM HAMMARBYKYRKAN PÅ HEMSIDAN OCH PÅ FACEBOOKSIDAN
Adressen till vår hemsida är www.hammarbykyrkan.nu. Här hittar du all viktig
information om verksamheten i Hammarbykyrkan.
Om du finns på Facebook bör du förstås också gå in och ”gilla” sidan ”Hammarbykyrkan”, som är föreningens officiella ”Facebook-page”. Det finns också en intressegrupp, även den med namnet ”Hammarbykyrkan”, där olika medlemmar gör inlägg
om vår verksamhet.
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