
 

 

Dagordning för AKR:s styrelse-sammanträde  
Torsdag 11 juni 2020, Kl. 09.30 i Aneby Kyrka 
Ekumenisk bön kl 09.00 
 
Närvarande: Esgrim (Allians), Peter (Sv.K.), Christina (Sv.K.),  
Marie-Louise (Allians), Hanna (Kors) 
 
1. Mötets öppnande 

Esgrim Rommel öppnade mötet. 
 

2. Val av sekreterare 

Hanna Cajdert valdes till sekreterare. 

 

3. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 

 

4. Genomgång av föregående protokoll  

 

5. Kommande samlingar/arrangemang 

a) Ekumeniska samlingar i sommar 

Vi beslutar att varje församling får ha sina egna samlingar i sommar. Inga ekumeniska 

samlingar. Ej heller fredstorgsgudstjänst, eftersom Alla får plats blivit inställt. 

 

b) Månadsbladet september/oktober. 

Sv.K. har gjort ett fullständigt preliminärt program för hösten, men det är fortfarande 

osäkert vad som går att genomföra pga covid-19. Vi beslutar att inte skicka ut blad i 

september, men att vi möts i augusti och då bestämmer hur vi gör med oktober-bladet. 

 

c) Aneby hjälper. Matkasseutdelning och apotek, info dagsläge 

Sv.K. hjälper till med apotek. Kors och Allians hjälper till med matpackning och 

utkörning. Det funkar bra. 

 

d) Övriga regelbundna samlingar i AKR-regi 

Äldreboendena kommer troligen inte att öppna upp än på länge, så de andakterna blir 

inställda tills vidare. 

 

6. Information och rapporter 

a) Församlingarna 

Alla församlingar har fortsatta verksamheter, men på ett annat och lugnare sätt. Mycket 

utomhus. 

Fredrik Bäckhjem Hellberg som tidigare har varit präst i Sv.K. kommer att komma 

tillbaka och jobba där 1 sept, han kommer bl.a. att jobba med skolkontakter. 

Korskyrkan söker just nu ny ungdomspastor. 

 



 

 

b) Skolprojektet, ABC, Info 

Inget nytt. 

 

c) Ekonomirapport  

Ekonomin är god och kassan är stabil. 

Banken krånglar med oss och vill inte godkänna byte av kassör. Esgrim jobbar vidare 

med detta. 

 

7. Utvärdering av gemensamma samlingar 

Våra gemensamma samlingar har blivit inställda pga covid-19. 

 

8. Bibelutdelning 2020 (stående fråga) 

Vi skickade ut erbjudandet om att få en barnbibel till alla barn i våra register. 15 stycken 

svarade och vi delade ut barnbiblar till dem genom att lämna hemma i brevlådan. 

 

9. Övriga frågor 

a) Kamratstödjare från TMU 

Styrelsen i Korskyrkan har beslutat att dra tillbaka förslaget till AKR om att ekonomiskt 

stödja kamratstödjare på TMU. Vi beslutar därför att lägga ner det förslaget. 

Julia har hört av sig till Esgrim och med en fråga omkring detta. Esgrim återkopplar till 

henne vad AKR beslutat. 

 

b) Alla får plats 

Det blir ingen alla får plats-vecka första veckan i september. 

Arbetsgruppen för Alla får plats kommer att mötas i augusti och ta ställning till om de 

kan göra något annat senare i höst alternativt pausa till nästa år.  

 

c) Stipendium 

1000  kr har delats ut som stipendium till en elev. 

 

10.  Kommande sammanträden ht-2020 

Nästa sammanträde blir tisdag 18 augusti kl. 13:00. 

  

11. Avslutning med bön 

Mötet avslutades. 


