Medlemsblad 2016
I din hand håller du Medlemsbladet, ett informationsblad från Stiftelsen Juoksengi
kapell, som vi i styrelsen vill ge ut så här i börjat på ett nytt kalenderår.
Än så länge heter vi som vi gör, men kanske inte så länge till, eftersom vi faktiskt är
inne i en namnbytarprocess.
Länsstyrelsen i Norrbotten har med stöd av den nya stiftelselagen aktualiserat en
kartläggning av alla stiftelser. Enligt den kommer vi att tvingas byta namn och stryka
ordet ”stiftelse” ur namnet, eftersom vi ur juridisk mening inte längre uppfyller kraven
för en stiftelse. Vi betraktas istället som en ideell förening och behöver ändra namn
därefter.
Ett namnbyte påverkar på inget sätt verksamhetens inriktning från tidigare, då detta
är något som regleras i stadgarna. Vi kommer även, på samma sätt som tidigare,
vara en fristående kyrka, dvs. att byborna/medlemmarna äger och förvaltar en kyrka
som är invigd för ett gudstjänstliv inom Svenska kyrkan.
Med anledning av Länsstyrelsens initierade namnbyte vill vi i styrelsen fråga stiftelsens medlemmar vad föreningen som förvaltar Juoksengi kyrka ska heta. Styrelsen
har funnit några förslag som årsmötet ska ta ställning till men det finns möjlighet för
alla medlemmar att komma in med förslag. Årsmötet hålls onsdagen 23 mars kl
18.00 i församlingssalen efter en enklare andakt i kyrkan. Namnförslagen får gärna
lämnas till sekreteraren Helena Haapaniemi per telefon: 0927-21017 eller e-post:
helana.haapaniemi@home.se Senast söndag 20 mars ska eventuella namnförslag
ha inkommit.
Bland de förslag som styrelsen funnit finns:
a) Föreningen Juoksengi kyrka
b) Föreningen Juoksengi kyrkas vänner
c) Föreningen Juoksengi kapell

Till sist vill vi på att tacka för alla gåvor, kollekter, minnesadresser och ekonomiska
bidrag som vi fått under året. Ett tack också till alla ideellt arbetande medlemmar som
gör att vi tillsammans kan erbjuda en på alla sätt trivsam och välskött lokal till livets
olika växlingar.
Vi hoppas att ni också år 2016 vill stå med oss och lösa medlemsavgift. Det kan ni
enklast göra genom att betala in medlemsavgiften á 50 kr per medlem till vårt bankgiro. Skriv gärna avsändare med namn och adress.
Stiftelsen har Bankgiro: 349- 25 19 (Handelsbanken)
Tack för delaktighet, förtroende och positivt engagemang för Stiftelsen Juoksengi
kapell!
Många hälsningar!
Juoksengi den 12 februari 2016
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