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Styrelsen 2020–2021
Ordförande: Lars Olof Fahlén, Helga Trefaldighets församling
Vice ordförande: Cecilia Fröjmark, St. Lars katolska församling
Kassör: Sven-Eric Andersson, Missionskyrkan
Sekreterare: Anna-Tora Martin, Missionskyrkan
Ledamöter:
Jan Blom, Församlingen Livets Ord
Anders Blåberg, Korskyrkan
Torbjörn Bådagård, Missionskyrkan
Harout Ekizean, Armeniska apostoliska kyrkan
Eva Moberg, Församlingen Livets Ord
Sara Nilsson Edström, Gamla Uppsala församling
Eva Åsjö, Ärentuna församling
Adjungerade:
Annika Oreskovic, Diakonicentrum
Kristiina Husgafvel och Helena Matsson, Uppsala pastorats utsedda ekonomer för UKR
Representant för UKR:s ungdomsutskott
Representant för Universitetskyrkan
Representant för Uppsala ekumeniska kvinnoråd

Protokoll fört vid styrelsemöte den 4 februari 2021
Lokal: Digitalt
Närvarande: Anna-Tora Martin (ATM), Lars Olof Fahlén (LOF), Sven-Eric Andersson
(SEA), Cecilia Fröjmark (CF), Annika Oreskovic (AO), Eva Moberg (EM), Sara Nilsson
Edström (SNE), Anders Blåberg (AB), Janne Blom (JB), Torbjörn Bådagård (TB), Eva Åsjö
(EÅ) och Harout Ekizean (HE), Helena Matsson (HM), Kristiina Husgafvel (KH) och
Karolina Berneheim (KB, Universitetskyrkan).
1§
Inledning
Sammanträdet inleddes med bön och ett upprop eftersom mötet genomfördes digitalt.
2§
Fastställande av dagordning
ATM föreslog att en rapport om julannonsen skulle tilläggas.
Styrelsen beslöt
• att dagordningen fastställdes med ovanstående tillägg.
3§

Anmälan av protokoll

styrelsemöte 2020-12-03
Styrelsen beslöt
• att lägga protokollet till handlingarna.
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4§

Ekonomi

Ekonomirapport
KH rapporterade att allt gällande överföringen av arbetsuppgifter mellan henne och HM ska
vara klart i februari. HM presenterade sig. Hon har jobbat på pastoratet i 3½ år och ska nu ta
över KH:s arbetsuppgifter och göra bokslutet för UKR.
KH rapporterade att det kom in många fakturor vid slutet av året trots coronarestriktioner och
att det preliminärt troligen blir ett överskott på 20 000kr.
Budgetfrågor
UKR har ungefär 300 000kr i intäkter, som vi ska förvalta på bästa sätt. Av dem går
100 000kr till pastoratet, som för Annikas lön på, sedan har vi 200 000kr att använda i
verksamheten. KH tycker att vi ska använda våra reserver i verksamheten om så behövs.
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Detta är sista mötet KH är med på. Om pandemisituationen lättar hoppas vi kunna träffa KH
och uttrycka vår uppskattning mera personligt än man kan göra på ett digitalt möte.
Styrelsen beslöt
• att tacka KH för allt arbete hon lagt ner på UKR:s ekonomiska frågor och bokföring
under åren.
• att tacka KH och HM för denna rapport.
• att SEA återkommer med budgeten för 2021.
5§
Frågan om socialt utskott (uppdrag från styrelsemöte 3/12 2020)
TB framhöll att det händer mycket på det sociala området. Han förordade att UKR inrättar ett
socialt externt utskott typ Ungdomsutskottet eftersom inte alla kyrkor är representerade i
UKR:s styrelse. Arbetet är stort och det finns ett stort informellt samarbete men det kan vara
bra att formalisera det i ett socialt utskott. Flera kyrkor har anställda men inte alla. Det kan
behövas ett forum att bolla diakonala och sociala frågor. Styrelsen diskuterade formerna för
att inrätta ett formellt utskott som beslutas av årsmötet eller ett mer löst sammansatt nätverk.
Styrelsen beslöt
• att AO gör en intresseförfrågan om att inrätta ett socialt nätverk med Annika som
sammankallande.
6§

Frågan om kyrkor i ny planerad bebyggelse (uppdrag från styrelsemöte
3/12 2020)

AU svarade på en remiss i april månad 2020 angående fördjupad översiktsplan (FÖP) för
planerad nybyggnation i de sydöstra stadsdelarna och skrev att det borde finnas utrymme för
kyrkolokaler. Nu finns det en utställningshandling om Fördjupad översiktsplan för de sydöstra
stadsdelarna inklusive Bergsbrunna där synpunkter kan lämnas under perioden 25 jan 2021 –
21 mars 2021. I den står det ”Behovs- och lokaliseringsutredning för ny griftegård och
interreligiöst center inom planområdet bör utredas”.
TB frågade om det är någon som funderar på kyrklig närvaro i den ny stadsdelen som håller
på att planeras. EM påpekade att det är viktigt att det finns plats för gudstjänstlokaler och att
sport- och idrottsanläggningar är väl representerade. SEA förslog att Ragnar Brugård
(pensionerad pastor inom Equmeniakyrkan boende i området) och kontraktsprost Susanne
Nordgren i Danmark-Funbo församling.
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Styrelsen beslöt
• att uppdra åt TB och SEA att ta kontakt med Danmark Funbo församling och andra
som kan vara intresserade för att bilda en grupp som kan följa ärendet och ge
synpunkter på utställningshandlingen.
7§
Ansökan om medlemskap (Cross Culture)
Cross Country Christian fellowship har ansökt om att bli medlem i UKR. Det är en EFSansluten förening, som har gott samarbete i Lötenkyrkan. SNE bekräftade att det är positivt att
de kommer med i UKR. Det är en livaktig grupp med många utbytesstudenter där många
språk talas.
Styrelsen beslöt
• att Tillstyrka att Cross culture väljs in i UKR vid årsmötet.
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8§
Årsmöte 2021
AU föreslår att årsmötet genomförs den 22 april kl. 18 och att det skulle vara bra om vi tillåts
ha ett fysiskt årsmöte.
Styrelsen beslöt
• att årsmötet genomförs enligt AU:s förslag
• att AU jobbar vidare med årsberättelse och andra dokument som ska vara klara för
utskick innan årsmötet.
9§
Globala veckan
Projektgruppen för den globala veckan, där AO och ATM ingår, har beslutat att paneldebatten
inte ska genomföras i mars utan flyttas till den 16 november under kyrkornas globala vecka
2021. Domkyrkan är dock fortfarande bokad den 14 mars för gudstjänsten. Projektgruppen
frågar nu UKR om vi ska hålla kvar vid detta eller flytta den till den 21 november.
LOF har undersökt möjligheterna för genomförande av gudstjänsten i domkyrkan, som har
meddelat att man kommer att kunna live-streama den via domkyrkans kanaler.
Styrelsen beslöt
• att genomföra gudstjänsten söndagen den 14 mars kl. 18 i domkyrkan, som planerat
och enligt ovan.
10 §
Diakonicentrum
AO informerade styrelsen om att två timanställda har dels jobbat med förslag på anpassning
av verksamheten, bland annat besöksverksamhet och promenader, detta har utmynnat i en
skriftlig rapport till AO. De har dessutom köpt in gåvor för att uppmuntra volontärerna med
och blommor att överlämna till dem volontärerna ringer till allt på ett coronasäkert sätt. Den
sistnämnda delen tog mycket tid. Volontärerna var inbjudna att i små grupper komma till
Missionskyrkan och hämta gåvan. Blommorna kördes ut coronasäkert.
När omständigheterna möjliggör detta kommer volontärerna återuppta att ringa från
Missionskyrkan.
AO och volontärerna vill gärna träffas i gruppsamtal eller digitala möten. Detta är särskilt
viktigt med de nya volontärerna.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporten.
Org.nr. 817601–8508
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11 §

Rapporter

Vila och värme
AO rapporterade från projektet. Tyvärr har ännu nästan ingen har kommit och sovit. Målgruppen
har varit begränsad till 18–25-åringar. Man tror att få uteliggare i denna åldersgrupp är kvar i
Sverige och några har fått bra hjälp av Uppsalastödet. Vila och värme har testat att bredda
målgruppen men då har Uppsalastödet hoppat av. Man kommer att testa några veckor till och ska
då samverka med Stadsmissionen det svårt att veta hur det går. Efter avslutat projektet kommer
en slutrapport.
Ungdomsutskottet
AB kunde bekräfta att ungdomsutskottet har träffats, men han hade ingen rapport därifrån
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Bibelns dag
Bibelns dag firades den 17 januari med ett samtal i Lötenkyrkan om bibelläsning. Olof Brandt
ledde samtalet. Samtalet live-streamades och 80 enheter var uppkopplade i 45 minuter, det går
tyvärr inte att se i efterhand.
Ekumeniska bönen i domkyrkan
Bönen startade den 13 januari 2021. ATM skickade ut en lista där alla kan notera när man kan
ansvara för bönen efter förra mötet. Listan är inte fulltecknad och ATM kommer att skicka ut
en påminnelse efter dagens möte.
Ekumeniska böneveckan
Ingen gemensam gudstjänst genomfördes. TB redigerade ihop en film med böneavsnitt, som
spelats in i många olika kyrkor i Uppsala. Den användes vid gudstjänsterna som sänds från de
olika kyrkorna.
Lika – olika
Lika - olika genomfördes den 5, 12 och 19 oktober i stadsbiblioteket. Projektgruppen har ännu
inte träffas och summerat resultatet av 2020 års föreläsningar.
Församlingsledarkollegiet
Nästa församlingsledarkollegium är den 9 februari. Krister Svensson i Frälsningsarmén
kommer att skicka ut en kallelse till ett ZOOM möte.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet. Information om Jul i Gemenskap och den Ekumeniska
böneveckan har lagts ut.
Uppsala ekumeniska kvinnoråd
Världsböndagskommittén kommer att spela in en gudstjänst och skicka ut länk till
Världsböndagen den 5 mars med tema ”Bygg på en stadig grund” utarbetat i Vanuatu..
Vi planerar årsmöte den 24 april.
Universitetskyrkan
KB rapporterade att verksamheten har förändrats sedan pandemirestriktionerna infördes. Man
har enskilda samtal med studenter som inte mår bra, arbetar digital och gospelkören övar
digitalt. I vår startar en Sorgegruppen för unga vuxna, där även icke studenter kan vara med.
Stilla mässa blir Stilla samtal.
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LÖK:en
ATM har deltagit i flera möten med representantskapsgruppen.
• LÖK:ens processledare Dima Sarsour har skrivit en innehållsrik verksamhetsberättelse
för 2019–2020 trots coronarestriktionerna.
• Kommunen fokuserar mycket på ”En väg in” ett digitalt verktyg för ansökningar m.m.
• Uppsala kommun och Lokala överenskommelsen, LÖK:en, bjuder in till
föreningsdialog om hållbar landsbygdsutveckling den 4 mars.
• Uppsala kommun arrangerar en klimatvecka 21–27 mars i år med syftet att inspirera
och engagera Uppsalas invånare och föreningslivet i klimatomställningen som krävs
för en hållbar framtid. Föreningar kan komma med förslag att fylla veckan med
meningsfulla aktiviteter. Intresseanmälan är öppen fram till 28 februari.
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Jul i Gemenskap
Trots pandemin annonserade UKR i Uppsalatidningen före jul om hur kyrkorna sprider
julbudskapet och välkomnar besökare, se bilagan.
Övriga rapporter
EM har e-postat till styrelsen angående ett pågående upprop för att ge religiösa
sammankomster större frihet och kyrkor lättade restriktioner. Hon uppmanar styrelsen att läsa
uppropet ”Låt inte regeringen jämföra gudstjänster med ett biobesök”. Styrelsen håller med
om att församlingarna ofta har stora lokaler där det inte är svårt att hålla avstånd.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
12 §
Nya ärenden
Inga nya ärenden har anmälts.
13 §
Kommande sammanträden
AU föreslår följande sammanträdestider:
• 25/3 kl. 17-19 styrelsemöte
• 22/4 kl. 18 årsmöte med efterföljande konstituerande styrelsemöte
• 20/5 kl. 17-19 styrelsemöte
Formen för mötena beror på den dagsaktuella situationen.
Styrelsen beslöt
• att sammanträda vid ovanstående datum och tid.
14 §
Avslutning
LOF förklarade sammanträdet avslutat.

Lars Olof Fahlén
Ordförande
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Anna-Tora Martin
Sekreterare
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Bilaga
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