ÅRSMÖTE

Protokoll fört vid Årsmöte i Örtagårdskyrkan den 2016-02-14.
§§ 1/16- 20/16
Ca 50 personer närvarade

Inledning
Britt Lundberg inleder mötet med att hälsa alla varmt välkomna.
§1/16

Öppnande
Ordförande Britt Lundberg förklarar årsmötet öppnat.

§2/16

Mötets behöriga utlysande
Godkänns

§3/16

Fastställande av dagordning
Den föreslagna ärendelistan godkänns.

§4/16

Val av mötesordförande, vice mötesordförande, sekreterare, två
protokolljusterare, två rösträknare samt referent till Arboga
tidning
Beslutar:
Ordförande: Britt Lundberg
Vice ordförande: Erik Gustafsson
Sekreterare: Magdalena Knuuth
Protokolljusterare: Dino Andersson och Anna-Lena Rosdahl
Rösträknare: Per-Olov Rosdal och Bengt Bergenbrant
Referent till Arboga tidning: Andreas Rosdal

§5/16

Hälsningar och tack
Britt meddelar att EFK har skickat en hälsning. Inga-Lill och Sten-Erik
hälsar och tackar för omtanke och blommor under julhelgen. Bengt
Bergenbrant hälsar ifrån sin fru Inger som tackar för julblomman och
omtanke från församlingen. Georg Axelsson hälsar genom Per-Olov
Rosdal och tackar för julblomman. Ulla Wedegård, Elise Persson och
Arne Carlsson tackar också för den julblomma som församlingen har
delat ut.
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forts § 5/16
Britt sänder ett stort tack till kökspersonalen som har gett oss en god
kyrklunch under dagen och delar även ut ett godishjärta till alla
deltagare av årsmötet då det är Allahjärtansdag idag.
§6/16

Verksamhetsberättelserna 2015 samt utvärdering av 2015 års
verksamhetsinriktning
Inget fanns att kommentera.
Verksamhetsberättelserna:
Beslut:
att med tacksamhet läggas till handlingarna. Se bilaga 1.
Utvärdering av 2015 års verksamhetsinriktning:
Beslut:
att med tacksamhet läggas till handlingarna. Se bilaga 1.

§7/16

Resultat- och balansrapport för 2015 Revisionsberättelsen
Ulf Edenholm ger oss en utförlig genomgång av det gångna årets
ekonomiska resultat. Se bilaga 1 och 2.
Torbjörn Åhs läser upp årets revisionsberättelse Se bilaga 3.
Beslut:
Årsmötet beslutar att fastställa Resultat – och balansrapport för 2015
och Revisionsberättelsen.

§8/16

Frågan om ansvarsfrihet
Beslut:
Årsmötet beslutar att ge styrelsen ansvarsfrihet för 2015.

§9/16

Val av Styrelseledamöter
Hans Lundberg presenterade valberedningens förslag till styrelsens
medlemmar, 7st.
Beslut:
Årsmötet beslutar att Kjell Wendin, Ulf Edenholm, Magdalena Knuuth
och Marcus Grönberg ska vara församlingens styrelseledamöter på 2 år.
47 personer deltog i röstningen, varav 45 st röstade enligt förslag, en
röst var avvikande och en var inte giltig.

§10/16

Val av församlingens ordförande, tillika styrelsens ordförande
samt vice ordförande
Beslut:
Årsmötet beslutar att Britt Lundberg ska vara församlingens
ordförande under 2016, tillika styrelsens ordförande samt Daniel
Edenholm ska vara församlingens vice ordförande under 2016.
2

§11/16

Övriga val till uppdrag i församlingen
Hans presenterade några ändringar i servicegrupp nr. 1 Annelie
Ericsson och Raquel Sotos ingår i servering Plus att Angelina Thorlin
ska vara med i musikrådet. Se Bilaga 1.
Beslut:
Årsmötet beslutar att välja samtliga personer som valberedningen
föreslagit, Se bilaga 1.

§12/16

Beslut om Vision samt Verksamhetsinriktning 2016
Daniel Edenholm ger en kort presentation av förslaget till
församlingens nya tidlösa Vision, samt presenterar förslag till
kommande verksamhetsinriktning för 2016.
Beslutar:
att anta den nya Visionen och den föreslagna Verksamhetsinriktningen
för 2016, Se bilaga 1.

§13/16

Beslut om budget 2016
Ulf Edenholm presenterar den föreslagna likviditetsbudgeten för 2016
och ger bakgrundsfakta till hur den kommit till.
Inga frågor på den föreslagna budgeten finns.
Beslutar:
att anta den föreslagna budgeten, Se bilaga 1.

§14/16

Beslut om ändrad tjänst för Andreas Rosdal.
Daniel Edenholm presenterar de två förslag som styrelsen föreslår till
att ta beslut om i Årsmötet.
Beslut:
a) att Andreas Rosdal anställs tillsvidare som församlingsföreståndare
75 % av heltid.
b) att Andreas Rosdals tjänst utökas till heltid under Marcus Grönbergs
sjukskrivning, dock längst till och med årsmötet 2017.
Årsmötet ber för vår nya församlingsföreståndare Andreas Rosdal.

§15/16

Beslut om förlängd tjänst för Anney Patras och Angelina Thorlin
Daniel Edenholm presenterar förslaget om förlängda tjänster för Anney
Patras och Angelina Thorlin.
Beslutar:
att Anney Patras och Angelina Thorlin anställs visstid till och med 31
augusti 2016 med ansvar för ungdomsverksamhet respektive
barnverksamhet på 10 % av heltid.
Årsmötet ber för Anney Patras och Angelina Thorlin. (Angelina inte
närvarande)
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§16/16

Beslut om fördelning av medlen till årsavgifter
Ulf Edenholm presenterar förslaget.
Beslutar att medlen till årsavgifter fördelas enligt följande:
 7500 kr till Equmeniakyrkan, Region Svealand
 7500 kr till EFK
 3000 kr till Hjälmargården, Kristen Samverkan Mellansverige
(EFK)

§17/16

Beslut om fördelning av missionsmedlen till det internationella
arbetet
Ulf Edenholm presenterar förslagen.
Beslutar:
a) att från missionsfonden överförs 22 000 kr till de budgeterade
80 000 kr.
b) att fördela medlen enligt punkt a.
-12 000 kr till arbete i Lettland/Vitryssland (Återvinningen i
Kungsör)
- 30 000 kr till arbete i Asien (Equmeninakyrkan)
- 30 000 kr till arbete i Brasilien (EFK)
- 30 000 kr till arbete i Europa (OM)
c) att från missionsfonden beviljas:
- Rebecca Nilsson 5000 kr för missionspraktik i Paraguay.
- Naveed Malik 5000 kr för konferens i Spanien om europamission
bland muslimer.
Årsmötet ber för Naveed Malik.
Länk till Rebeccas blogg:
https://aventuraparaguayblog.wordpress.com
Naveeds nyhetsbrev kan fås som E-post eller utskrivet nyhetsbrev. Lista
för dem som vill ha nyhetsbrevet skickas runt.
Ingemar Nilsson har också nyhetsbrev, säg till Lars-Erik Nilsson för att
meddela om du vill ha dem.
Vill du ha mer information om Fam. Jonsson i Brasilien så kontakta Eisiv
Rosdal.

§18/16

Val av ombud
EFK’s kongress den 5-7 maj i Örebro.
Equmeniakyrkans kyrkokonferens den 5-7 maj i Stockholm.
Beslut:
- att val av ombud sker i styrelsen.
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§19/16

Informationer och rapporter
a) Sommarkollo
Elias Wäfors informerar om att arbetet med årets Sommarkollo är
igång. I år kommer de att försöka jobba hårdare med att få in mer
pengar via sponsring för att kunna arrangera kollot under fyra
veckor.
b) Äldrearbetet
Erik Gustafsson meddelar att RPG och Old Singers har lags ner och
att fortsatt äldrearbete kommer att fortsätta i vår församling.
Verksamhetsberättelse finns för RPG och Old Singers. Se bilagor 4
och 5.
c) Taggar till Församlingens lokaler
Elias Wäfors informerar om att de som fortsättningsvis vill ha
tillgång till vår kyrka via en tagg, ska meddela Elias innan sista mars.
De som har en tagg men inte har meddelat Elias att den vill fortsätta
att ha den innan sista mars, så kommer den taggen att förstöras.
d) Medarbetare Öppen kyrka/Språkcafé
Daniel Edenholm presenterar de personer som vi har
anställda/praktikanter i vår församling.
e) Nya medlemmar
Andreas Rosdal presenterar de tre nya församlingsmedlemmar som
har kommit till oss sedan senaste församlingsmötet. Anna-Greta
Kölfeldt, Eva Sikström och Ali Khairy
f) Kommande möten och samlingar
g) Nästa församlingsmöte blir den 17 april
h) Direkt
Britt informerar om att vår församling är med i den senaste
upplagan av EFK:s tidning Direkt. Några extra exemplar finns om
någon vill ha ett eget.

§20/16

Till Årsmötet inkomna frågor
Inga frågor har kommit in.

§21/16

Övriga frågor
Britt avtackar Olle Hjelm som lämnar församlingens styrelseuppdrag
med en blomma.
Olle tackar för blomman och berättar lite kort om sin historia i
församlingen och ber om att få vara fortsatt informerad om
församlingens arbete via mejl.
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§22/16

Årsmötets avslutning
kl. 14.50 avslutas mötet med en bön ledd av Olle Hjelm.

Vid protokollet:

Ordförande:

Magdalena Knuuth

Britt Lundberg

Justeras:

Justeras:

Dino Andersson

Anna-Lena Rosdahl

Bilagor:
Bilaga 1. Årsmöteshandlingar 2016
innehåll: sid 1 Dagordning årsmötet 2016
sid 3-5 Församlingens verksamhetsberättelse 2015
sid 6-7 Barn- och ungdomsarbetets verksamhetsberättelse 2015
sid 8 Sommarkollo verksamhetsberättelse 2015
sid 9 Språkcafé verksamhetsberättelse 2015
sid 10 Öppen kyrka verksamhetsberättelse 2015
sid 11-12 Utvärdering verksamhetens inriktning 2015
sid 13 Resultaträkning 2015
sid 14 Balansräkning 2015
sid 15-17 Bokslutskommentarer 2015
sid 18 Vision 2016 – Livsförvandlande gemenskap
sid 19-20 Verksamhetens fokus 2016
sid 21-26 Budget 2016
sid 27-32 Valberedningens förslag 2016
Bilaga 2. Offerstatistik 2015
Bilaga 3. Revisionsberättelsen
Bilaga 4. Årsberättelse RPG
Bilaga 5. Årsberättelse Old Singers
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