Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Protokoll fört vid årsmöte den 10 augusti 2019
Årsmötet hölls i samband med Kommunitetens Generalkapitel,
i Biblioteket på Nya slottet i Bjärka-Säby.
1. Styrelsens ordförande, Anders Wåhlberg, förklarade mötet öppnat.
2. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

I och med att kallelsen till mötet gick ut till medlemmarna den 3 juli, fann årsmötet att kallelse skett i
stadgeenlig ordning.
3. Justering av röstlängd

Två närvarolistor skickades runt. En där nuvarande medlemmar ombads skriva sitt namn, och en för övriga
att skriva sitt namn på. Dessa listor bifogas protokollet. Listan för medlemmar utgjorde röstlängd.
4. Val av årsmötesfunktionärer.
a) Anders Wåhlberg valdes till ordförande för mötet.
b) Niklas Lindholm valdes till sekreterare för mötet.
c) Annelie Olsson och Charlotte Francois valdes till att justera årsmötets protokoll.
5. Dagordningen genomgicks och fastställdes.
6. Behandling av berättelser.
a) Verksamhetsberättelsen genomgicks.
b) Den ekonomiska berättelsen genomgicks. Årets resultat blev -228 025 kr, vilket är något under

budgetens prognos på - 213 900 kr. Den största anledningen till det negativa resultatet är beslutet vid
tidigare årsmöte att utöka föreståndartjänsten samt ett mindre inflöde av gåvor.
Frågor från medlemmar besvarades.
c) Revisorernas skriftliga berättelse upplästes.
7. Utifrån genomgången av berättelserna i föregående punkt, fattade årsmötet följande beslut:
a) Balans och resultaträkning fastställdes.
b) Årets förlust balanseras mot tidigare års överskott. Kvarvarande eget obundet kapital är vid ingången av

nuvarande räkenskapsår 470 299:-.
c) Berättelserna lades till handlingarna.
8. Ansvarsfrihet för styrelsen

Årsmötet beslutade att, på revisorernas förslag, bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna
verksamhetsåret.
9. Val av ledamöter och ersättare i styrelsen
a) Torbjörn Alesand, Daniel Edward och Maria Gustafsson omvaldes till ordinarie ledamöter i styrelsen.

Mandatperiod är två år. Kenny Widén och Bent Håkan Lindberg har avsagt sig omval.
b) Stefan Erikshed nyvaldes till ordinarie ledamöter i styrelsen. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2018 valdes Anders Wåhlberg Malena Alpsten och AnnChristin Roos till styrelseledamöter.
Mandatperiod två år.
c) Lena Öberg (omval) och Lena Denke valdes till ersättare i styrelsen. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2018 valdes Robert Magnusson till ersättare i styrelsen. Mandatperiod två år.
Styrelsen består nu av följande personer: Anders Wåhlberg, AnnChristin Roos, Malena Alpsten, Maria
Gustafsson, Torbjörn Alesand, Lena Öberg, Daniel Edward, Stefan Erikshed, Lena Denke och Robert
Magnusson. Lena Öberg och Torbjörn Alesand företräder styrelsen i kommunitetsrådet.

10. Val av revisorer och revisorsersättare
a) Andreas Bergvall omvaldes till revisor. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2018 valdes Gunnar Gembäck till revisor. Mandatperiod två år.
b) Magnus Hurtig nyvaldes till revisorsersättare. Mandattid två år.
11. Val av valberedning

Torgerd Jansson (sammankallande) och Emanuel Eriksson nyvaldes till valberedning. Mandatperiod ett år.
12. Verksamhetsplan och budget, presentation.

Jonas Eveborn presenterar verksamhetsplan och Torbjörn Alesand presenterade budget för kommande år.
13. Tidigare beslutad gåva till föreningen Antoniosgården, presentation

Kort beskrivning gavs av förslaget om justerat gåvoändamål gällande Ekumeniska kommunitetens tidigare
beslutade gåva till föreningen Antoniosgården.
14. Avtackning av Johanna Eklöf och presentation av Daniel Persson, föreningens nya administratör.

Johanna avtackades för många års värdefullt arbete med tal och gåva i form av retreatvistelse på Wettershus.
Daniel presenterades sig och hälsades välkommen.
HÄR AJOURNERADES ÅRSMÖTET FÖR ATT UPPTAS SENARE PÅ EFTERMIDDAGEN
15. Verksamhetsplan, beslut

Mötet beslutar efter samtal att införa en ökad intäkt i form av gåvor som täcker underskottet i det utsända
budgetförslaget.
Verksamhetsplan med denna revidering av budgeten godkändes enhälligt.
16. Tidigare beslutad gåva till föreningen Antoniosgården, beslut gällande justerat ändamål.

Årsmötet beslutar enligt styrelsens förslag. Ny lydelse gällande gåvans ändamål beslutades vara:

Den givna gåvan får användas för inköp och utveckling av fastigheten enligt de behov som
föreningen Antoniosgårdens styrelse anser bäst främjar livet på platsen.
17. Information revisorernas PM

Ordförande redovisar hur arbetet med revisorernas PM från föregående års revision fortgår.
18. Motioner

Inga motioner hade inkommit.
19. Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.
20. Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
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