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Protokoll från möte i verksamhetsrådet i Tumba kyrka 2018-11-11 

 

Närvarande: Martin Andersson (distriktsledare), Paulina Mark (ordförande), Per Cronberg, 
Ingemar Nilsson och Lisa Ekenberg. 

 

1. Mötet öppnas 
Paulina väljs att leda mötet. 
 

2. Val av sekreterare 
Per utses att skriva protokollet. 
 

3. Dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 

4. Föregående protokoll/minnesanteckningar 
Protokollet godkänns. 
 

5. Rapport från arbetslaget 
- Rekrytering av ny präst. Sökanden har intervjuats och processen att utse kandidat 

fortsätter. 
- Det beslutas att kalla till ett extra möte i VR torsdagen den 22 november kl. 18.30, 

för om möjligt nominera fler personer till VR 2019. 
- Det planeras bakdag inför julbasaren. 
- Det informeras om Jul i gemenskap. 
- Det kommer att ske ett uruppförande den 6 januari 2019 där bl.a. Kammarkören 

kommer att medverka. 
 

6. Rapport från aktiviteter 
- Allhelgona. Minneskonserten hade inte så många besökare detta år och det ställdes 

frågan om programpunkten varit med i utskick. Så ska ha varit fallet. 
 

7. Punkter att diskutera kring. 
- [VR gillar]. Det beslöts att denna punkt inte ska vara med längre. 
- Öppet forum. Martin önskar förslag på föreläsare att bjuda in. Det beslöts att 

tillfråga om Ingemar Sörqvist kan berätta om S:t Botvids pilgrimsled. 
- Datum för möten. Ett extrainsatt möte i VR, se ovan. Ett ordinarie möte i VR den 

2 december. Det diskuteras tankar inför första VR-mötet kommande år: Ideellas 
medverkan i kyrkan. Projektkör. Yogapass. Pilgrimsvandring. ”Vad vi önskar och 
gärna ser mer av i kyrkan.”  

- Framåtblickande – vad händer med de idéer som lyfts under det gångna året? 
 

8. Frågor att följa upp 
- Sopsortering. Frågan är under bevakning. 
- Belysning. Är under bevakning. 
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9. Kommande aktiviteter 
15/12 bakdag 
16/12 försäljning + julkonsert 
24/12 jul i gemenskap 
 

10. Nästa möte 
2/12 VR 
13/2 Middag och aktivitet med arbetslaget 
 

11. Mötets avslutande 
Paulina avslutar mötet. 
 
 
 

Antecknat av   Justeras 

 
 
 
 

Per Cronberg   Martin Andersson 


