BLADET den 15 mars 2015:2

besök vår webbsida
borgerligtalternativibooforsamling.se

Du har kanske läst en artikel i Boo församlingsnytt som utkom den 6 mars, som skrivits av
Kenneth Hertzman och Bo Norinder. Här kommer lite uppföljning till den. Se också på
andra sidan.
Borgerligt alternativ i Boo församling är en förening som vill hjälpa församlingen med ett
engagerat beslutsfattande.
1. Vi vill gärna att du röstar på oss i nästa kyrkoval – i september 2017
2. Om du är intresserad av att påverka mer än i kyrkovalen, så inbjuder vi dig att bli
medlem.
På vår webbsida - finns uppgift om hur man blir medlem. Som medlem får du deltaga i
gruppmöten (omkring 8 per år) – där vi diskuterar arbetet i församlingen.
3. Att bli förtroendevald. Vår organisation blir inte bättre än våra förtroendevalda. De flesta
befattningarna är besatta intill slutet av 2017. Men anmäl gärna intresse redan nu.
Du blir medlem genom att betala årsavgiften 100 kronor till bankgiro 105-6522 (Borgerligt
alternativ) och skriv där också namn, adress, e-postadress, telefon och församling 1302
Vår webbsida - www.borgerligtalternativibooforsamling.se innehåller
vårt valmanifest
våra förtroendevalda
våra medlemsblad
en kalender med kommande gruppmöten - måndagar klockan 1830: 20 april, 1 juni, 7
september, 19 oktober, 23 november
fullmäktigemöten (alla är välkomna) onsdagar klockan 1900: 20 maj, 11 november
skicka gärna detta vidare, eller tipsa oss om lämpliga mottagare
Vi kommunicerar med e-post i gruppen, de som ”bara” är medlemmar kan få vårt
medlemsblad BLADET på post.

vänd

ur Boo Församlingsnytt mars 2015

Vi vill utveckla församlingen
Kenneth Hertzman och Bo Norinder är förtroendevalda för nya nomineringsgruppen
Borgerligt alternativ i Boo församling som fick hela 37,5% av rösterna i kyrkovalet. Stärkta
av förtroendet stämmer de här av vad de hittills åstadkommit kring några av punkterna i
valprogrammet, efter drygt ett år i tjänst.
En församling med uthålligt god ekonomi
Bo: Vi har tidigt tagit initiativ till att åstadkomma en tydlig koppling mellan församlingens
vision, inriktning/mål, budget och verksamhetsplan. Därför har vi med stort engagemang
under kyrkoherdens ledning bidragit till att skapa vår nya församlingsinstruktion FIN som ett
övergripande måldokument som ger en fast grund för den kopplingen. Här har vi även fått
gehör för en förändring av budgetprocessen. Alla som bidragit i arbetet med vår nya FIN
kan känna stolthet över att Stockholms stift lyft fram den som ett föredöme.
Ansvarsfullt nyttjande av mark och byggnader
Kenneth: Vi har initierat en total översyn och värdering av församlingens tillgångar samt
åtaganden i gällande arrendeavtal. Detta för att ge kyrkorådet/styrelsen ett relevant
beslutsunderlag inför framtiden.
Ett gudstjänstliv som utvecklas
Bo: Vi har tidigt signalerat att vi vill delta i församlingsbygget genom gudstjänstutveckling
där personal, förtroendevalda och gudstjänstbesökare bjuds in att delta. Detta har vi fått
gehör för och vi kommer nu främst genom vårt engagemang i framtidsutskottet, utifrån vår
FIN, delta i den processen under kyrkoherdens ledning.
Slutligen
Kenneth och Bo: Vi vill även framöver initiera och delta i projekt där vi tillsammans med
personal och församlingsbor formar byggstenar till vårt fortsatta församlingsbygge.

Du som vill delta i detta tillsammans med oss är varmt välkommen!

