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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, 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, Uppsala pastorats utsedda ekonom för UKR
Representant för UKR:s ungdomsutskott
Representant för Universitetskyrkan
Representant för Uppsala ekumeniska kvinnoråd

Protokoll fört vid styrelsemöte den 1 oktober 2020
Lokal: Missionskyrkan
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), Eva Åsjö (EÅ) och Kristiina Husgafvel (KH) (23–26 §).
Torbjörn Bådagård, Janne Blom, Anders Blåberg och Karolina Berneheim
(Universitetskyrkan) har anmält förhinder.
23 §
Inledning
Sammanträdet började med bön och en presentation av de närvarande. Sara Nilsson Edström,
som är ny styrelseledamot, hälsades särskilt välkommen.
24 §
Fastställande av dagordning
EM anmälde en informationspunkt under rapporter.
Styrelsen beslöt
• att fastställa dagordningen.
25 §

Anmälan av protokoll

årsmöte 2020 08 27
styrelsemöte 2020 08 27
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Styrelsen beslöt
• att lägga protokollen till handlingarna.
26 §

Ekonomi
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Ekonomirapport
KH rapporterade om ekonomin till och med augusti. Ekonomin är god, prognosen visar på ett
stort överskott 2020. På grund av Corona pandemin har verksamheten inte kunnat bedrivas
som planerat och därför har kostnaderna hittills blivit lägre. AO har varit i kontakt med
kommunen, som vill se att vi har ställt om och kan motivera att vi använder pengarna på ett
bra sätt även om det inte görs som det planerades i ansökan. Detta kan påverka 2021 men inte
på längre sikt.
Kristiina planerar att gå i pension, hon kommer att lotsa in Lina Mattsson i arbetsuppgifter
som rör Uppsala kristna råd.
I bokslutet 2019 finns värdepapper upptagna till ett värde av 300 000 kr, men KH framhöll att
de idag är värda mer än 900 000kr och att de i respekt för givarna bör användas till behövande
i enlighet med givarens önskemål. Frågan diskuterades.
EM har haft kontakt med en organisation som heter Stöd, som ger hjälp åt fattiga familjer.
SEA informerade om att Nyby Vision har fått nya direktiv inför nästa år.
Insatser inför hösten och inför julen samt flera andra uppslag diskuterades.
Styrelsen beslöt
• att tacka KH för rapporten.
• att använda fonderade medel enligt givarens önskemål.
• att förslag om användning lämnas till AO.
• att uppdra åt arbetsutskottet att titta på olika alternativ.
27 §
Eftersnack årsmötet
Årsmötet blev speciellt i år, med hänvisning till force majeure genomfördes inte årsmötet
enligt stadgarna utan först den 27 augusti. Det genomfördes i Helga Trefaldighets kyrkan utan
fika och inledande föreläsning.
Valberedningen har utsett Sören Johansson till ny revisor.
Styrelsen konstaterar
• att valberedningen tagit fram en ny revisor.
28 § Höstmöte 2020
AU föreslår att det inte blir något höstmöte 2020.
Styrelsen beslöt
• enligt AU:s förslag.
29 §

Ekumeniska ungdomsutskottet

Församlingarnas ungdomsarbete
Före pandemin hade UKR en tanke om att ha en samling med ungdomar och ungdomsledare,
pandemin satte dock stopp för detta.
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Styrelsen beslöt
• att bordlägga ärendet.
30 §
Diakonicentrum
LOF, AO och Marie Strandgren har haft ett möte om hur verksamheten skulle kunna komma
igång igen nu när kyrkorna har börjat öppna upp. Bland annat brukar vi ha ett luciafirande
med volontärer och brukare men i år kan CF inte garantera att hennes skola kan stå för
luciatåget på grund av pandemin.
Volontärträff
Diakonicentrum har haft en volontärträff uppdelad en förmiddagsträff och en
eftermiddagsträff. Flera volontärer uttryckt en önskan om att komma till Missionskyrkan och
ringa. Ny träff planeras till den 21 oktober.
Besökstjänstutbildning
Utbildningen drar igång i januari.
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Äldremässan
Uppskjuten.
Medföljare
Denna verksamhet är inte igång på grund av pandemin.
Övrigt
AO och Eva Berglund, diakon i Svenska kyrkan, har dragit igång Kyrka på stan, dvs att gå ut
och vara synliga på stan under dag- och kvällstid. De kommer att vara ute på stan den 29 – 31
oktober i samband med Allhelgonahelgen. AO föreslog att det ska finnas något att dela ut till
dem man möter.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
• att uppmuntra fler att vara med i Kyrkor på stan.
• att låta trycka upp banderoller Kyrkor på stan med UKR:s logotyp att ha på sig och
köpa reflexänglar att ha med sig.
31 § Julaftonsfirande 2020
Stadsmissionen, Samariterhemmet och Uppsala kristna råd har under flera år genomfört ett
gemensamt julfirande i Samariterhemmet. AO rapporterade från de planeringsmöten hon haft
med våra samarbetspartner. Samariterhemmet är trångt och inte så ändamålsenligt i
coronapandemitider då man ska hålla avstånd. Det kommer tydligare att bli Stadsmissionens
Julfirande i år och i framtiden, verksamhetsledaren kommer inte att arbeta rent fysiskt under
kommande julaftnar.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporten
• att AO söker även fortsättningsvis pengar för genomförande av julfirandet,
tillsammans med Stadsmissionen och Samariterhemmet.
32 § Ekumeniska böneveckan 2021
Den ekumeniska böneveckan genomförs den 18 – 24 januari varje år. I år planerade
församlingsledarna gudstjänsten på söndagskvällen i den ekumeniska böneveckan. Nästa år
blir det söndagen den 24 januari.
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Styrelsen beslöt
• att församlingsledarna tar hand om den ekumeniska gudstjänsten i böneveckan 2021.
33 §

Rapporter

Ekumeniska bönen i domkyrkan
De sista lediga onsdagarna i ansvarslistan för ekumeniska bönen påtecknades under mötet.
Det finns en pärm med förslag på agenda och böner för dessa tillfällen. Nu har ekumeniska
bönen pågått några år och pärmen behöver rensas och fräschas upp.
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Styrelsen beslöt
• att AO, ATM och LOF går igenom pärmen och fräschar upp den.
Lika – olika
Lika olika – alla på samma ort, en föredrags- och samtalsserie om livstolkning, existens och
samexistens i Mallansalen i Stadsbiblioteket tre måndagar i oktober. Det är ett
samarrangemang med Förbundet Kristen Humanism, Bilda och Sensus. Endast 25 personer
tillåts att vara närvarande, men serien kommer också att streamas via Bildas kanaler.
• 5 oktober
Klimatsmart teologi för ett samhälle i kris med Petra Carlsson, präst och docent i teologi, för
oss in i tankar om hur vi kan nå en kärleksfull och hållbar samhällsgemenskap i tider av
kriser. Coronakrisen och den ekonomiska kris som hotar innebär inte bara praktiska
utmaningar för samhället utan även existentiella och relationella.
• 12 oktober
Muslimsk identitet och det sekulära samhället med Mohammad Fazlhashemi, professor i
islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Enligt World Values Survey är Sverige
ett av världens mest sekulariserade länder. Det finns en stor skepsis mot religion i allmänhet
och islam i synnerhet. Är det möjligt att kombinera muslimsk identitet med de krav som ställs
av det sekulära samhället?
• 19 oktober
Rasism som hinder för en demokratisk samhällsordning med Mattias Gardell, professor i
jämförande religionsvetenskap och vetenskaplig ledare vid Centrum för mångvetenskaplig
forskning om rasism (CEMFOR) vid Uppsala universitet. Rasism ger en ojämlik fördelning
av status, resurser och möjligheter som leder till exkludering av vissa människor från
tillhörighet på nationellt plan och den universella människan på globalt plan. Rasism försvårar
därmed utveckling av en demokratisk samhällsordning.
LÖK:en
Sedan föregående möte har ATM varit på två sammanträden med LÖK:ens referensgrupp.
Kommunens representant var med på ett av mötena och berättade om kommunens arbete för
att stödja föreningslivet. På grund av pandemin har den planerade Dialogkonferens
senarelagts. Imorgon ska ATM delta i ett möte med LÖK:en och två kommunalråd eftersom
det är viktigt att förankra LÖK:ens arbete med att förbättra relationerna mellan föreningslivet
och kommunen förankras i kommunens högsta ledning.
Församlingsledarkollegiet
Ingen av de närvarande var med på senaste mötet.
Hemsidan
Hemsidan uppdateras regelbundet.
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Uppsala ekumeniska kvinnoråd
Den 12 september genomfördes en helt digital kvinnofrukost, som kan ses vi Missionskyrkans
Youtube kanal Kultur. Nästa kvinnofrukost blir troligen både fysisk och digital. Affisch och
programblad delades ut.
Universitetskyrkan
Ingen rapport denna gång.
Övriga rapporter
EM informerade om EU dagen mot prostitution den 18 oktober. Den 8 oktober kommer ett
magasin om människohandel ut, den 13 oktober kommer detta magasin delas ut gratis på
centralstationen.
Styrelsen beslöt
• att tacka för rapporterna.
34 §

Nya ärenden
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Inga nya ärenden anmäldes.
35 §

Kommande sammanträden

Styrelse
• 3 december kl.17-19 i Missionskyrkan
AU

• 18/11 kl. 11 via telefon

Styrelsen beslöt
• att sammanträda vid ovanstående datum och tider.
36 §
Avslutning
Ordförande LOF förklarade sammanträdet avslutat.

Lars Olof Fahlén
Ordförande
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Anna-Tora Martin
Sekreterare

