
1Via de Cristo Sverige

Styrelsemöte

MÖTESPROTOKOLL

20 15-04-15

Plats och tid

Närvarande

Övriga deltagande

Underskrifter

Hemma hos ordföranden, kl 19.00

Ulrika Stenbäck, Lena Kloo, Catarina Alldén, Anders Stenbäck.
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Sekreterare: Lena Kloo

Ordförande: Ulrika $tenbäck.

Justerare: Catarina Alldén
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Datum för
Publicering

Justeringen tillkännages genom publicering på www.viadecristo.se

förvaringspiats
för protokollet

Underskrift

Hos sekreteraren, på hemsidan och som fil i nätverksmapp

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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1. Mötets öppnande
Mötet öppnas av Ulrika och Anders ber en inledande bön.

2. Justering
Till justeringsman utses Catarina Alldén.

3. Styrelsens konstituering
Styrelsen konstituerar sig. Ulrika Stenbäck valdes till ordförande redan av årsmötet och
Anders Stenbäck har ett år kvar på sin mandatperiod som andlig vägledare. Catarina Alldén
utses till kassör och Lena Kloo till sekreterare i styrelsen.

5. Beslut om firmatecknare
Ulrika Stenbäck och Catarina Alldén utses till firmatecknare för Via de Cristo Sverige, var
och en för sig.

6. Styrelsens internkommunikation
Vi diskuterar hur kommunikationen mellan mötena kan underlättas. Ulrika kollar upp
möjligheten att skapa en sms-grupp.

7. Information om sekretariatet
Ulrika och Anders redogör för sekretariatets olika funktioner. Hittills har Sirpa-Leena
Kuussaari, Inger Gustafsson Nwaogu, Lisa Malmqvist och Anna-Lena Johansson tackat ja till
att ingå i sekretariatet. Det är mycket viktigt att få en eller flera kommunikatörer som skickar
ut nyhetsbrev till medlemmarna.

8. Beslut om gemensamt möte
Styrelsen beslutar att bjuda in sekretariatet till ett gemensamt möte i Brunnsbokyrkan den
31/5 kl 17. Målet är att ha flera sådana möten för att stärka samarbetet och inspirationen i
arbetet med VdC. De viktigaste uppgifterna kommer att presenteras, och vi kommer att
diskutera hur vi ska arbeta i framtiden. För att få fart på arbetet kan vissa poster i sekretariatet
behöva dubbleras. Vi behöver också rekrytera fler personer som vill jobba i sekretariatet.

9. Samtal om den teologiska grunden för Via de Cristo
Anders påminner om den teologiska grunden för VdC. Den visar på redskap för det kristna
livet och vårt uppdrag i världen, genom att betona Fromhet/Studier/Handling, d v s behovet av
relationen till Kristus, behovet av att söka insikt om Guds vilja med oss och behovet av att
hans kärlek driver oss till engagemang i vår omvärld. VdC-kursen visar bl a hur viktig
gemenskapen är som stöd för detta, och kandidaterna uppmuntras ta vara på den i sitt
vardagsliv.

10. Samtal om information till församlingar
Styrelsen samtalar om vilka församlingar som visat intresse för VdC och vill veta mer, bl a
Tuve, och om det viktiga arbetet att sprida intresset ytterligare.
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11. Kommande kurser
Nästa Via de Cristokurs är preliminärt planerad till mars 2016, med tanken att teamträningar
läggs före och efter jul.
Lärjungagården är preliminärbokad de första två helgerna i september. Styrelsen diskuterar
möjligheten att ha en inspirationshelg med engagerande ledare från andra Cursillorörelser.

12. Redigering av Pilgrimsguiden och annat prioriterat material
Styrelsen samtalar om översättningsbehovet för återstående material, och om att en del som
redan översatts behöver en översyn. Prioriterat material är sådant som läses upp under VdC
kurserna och särskilt pilgrimsguiden eftersom den används både på kursen och i
smågrupperna. En finputsning behövs, inga stora ändringar. Styrelsen och sekretariatet
behöver arbeta tillsammans med denna uppgift.

13. Mötets avslutning
Ulrika avslutar mötet med bön.




