Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Protokoll fört vid årsmöte den 8 augusti 2020
Årsmötet hölls i Cupolen, Pingstkyrkan Linköping.
Många medlemmar deltog via Zoom på grund av rådande coronapandemi.

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 26 juni, fann årsmötet att kallelse skett i
stadgeenlig ordning.
3. Justering av röstlängd

I kallelsen till mötet har informerats om att varje deltagare skall anmäla sin närvaro via ett googledokument.
Detta dokument utgör röstlängd.
4. Val av årsmötesfunktionärer.
a) Anders Wåhlberg valdes till ordförande för mötet.
b) Niklas Lindholm valdes till sekreterare för mötet.
c) Gunilla Persson och Rebecka Lindqvist valdes till att justera årsmötets protokoll.
5. Dagordningen genomgicks och fastställdes.
6. Behandling av berättelser.
a) Verksamhetsberättelsen genomgicks översiktligt.
b) Den ekonomiska berättelsen genomgicks. Årets resultat blev 1 447 000 kr. Ett avgörande skäl till det

stora överskottet beror på att vi under året fört om de avsättningar som uppstått genom gåvor till olika
riktade ändamål till att i stället upptas som eget kapital. Utan denna bokföringstekniska åtgärd hade
resultatet hamnat på drygt 80 000 kr jämfört med budgeterade 0 kr.
Värt att nämna är även att det trossteg som föregående årsmöte tog i det att man valde att skriva upp
budgeten avseende gåvor till 682 000 kr och där resultatet visat att vi nått nästa ända fram.
c) Revisorernas skriftliga berättelse upplästes.
7. Utifrån genomgången av berättelserna i föregående punkt, fattade årsmötet följande beslut:
a) Balans och resultaträkning fastställdes.
b) Årets vinst överförs till eget kapital.
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) Robert Magnusson, tidigare ersättare, valdes till styrelsens nya ordförande. Mandatperiod två år.

Anders Wåhlberg har avböjt omval.
b) Malena Alpsten omvaldes till ordinarie ledamöter i styrelsen. Mandatperiod är två år.

AnnChristin Roos har avböjt omval.
c) Lena Öberg, tidigare ersättare, nyvaldes till ordinarie ledamöter i styrelsen. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2019 Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson, Daniel Edward och Stefan Erikshed till
styrelseledamöter. Mandatperiod två år.

d) Björn Hedman och Maja Lindahl valdes till ersättare i styrelsen. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2019 valdes Lena Denke till ersättare i styrelsen. Mandatperiod två år.
Styrelsen består nu av följande personer: Robert Magnusson, Malena Alpsten, Maria Gustafsson,
Torbjörn Alesand, Lena Öberg, Daniel Edward, Stefan Erikshed, Lena Denke, Björn Hedman och
Maja Lindahl. Lena Öberg och Torbjörn Alesand företräder styrelsen i kommunitetsrådet.
10. Val av revisorer och revisorsersättare
a) Gunnar Gembäck omvaldes till revisor. Mandatperiod två år.

Vid årsmötet 2019 valdes Andreas Bergvall till revisor samt Magnus Hurtig till revisorsersättare.
Båda dessa på mandatperiod två år.
11. Val av valberedning

Torgerd Jansson (sammankallande) och Emanuel Eriksson omvaldes till valberedning. Mandatperiod ett år.
12. Val av ledamöter till kommunitetsrådet

Jonas Eveborn (sammankallande), Maria Fässberg Norrhall, Liselott J Andersson, Robin Johansson,
Lars Olson, Anne-Lie Andersson, William Skolt Grosås, Simon Fuhrman och Torbjörn Alesand, Lena Öberg
omvaldes till att utgöra kommunitetsråd. Mandattid 3 år.
Stig Petrone och Tomas Segerberg har avböjt omval.
Till kommunitetsrådet adjungeras kommunitetens visitatorer, Johannesakademins preses samt styrelsens
ordförande.
13. Verksamhetsplan och budget, presentation.

Jonas Eveborn presenterar verksamhetsplan och Torbjörn Alesand presenterade budget för kommande år.
14. Verksamhetsplan och budget – beslut

Beslutades att fastställa verksamhetsplan och budget enligt förslag.
15. Information gällande arbete med översyn av kommunitetens administrativa rutiner m.m.

Frågan lyftes i revisorernas rapport 2018. Ett arbete har sedan dess pågått att renodla våra dokument och
rutiner så att en större tydlighet i Kommunitetens uppbyggnad och rutiner. Ordförande redovisade de
åtgärder som hittills utförts och som presenterats för revisorerna.
16. Motioner

Inga motioner hade inkommit.
17. Övriga frågor

Det fanns inga övriga frågor.
18. Avtackning av avgående styrelseledamöter.

Jonas leder avtackning av Anders för ett oerhört gediget arbete som styrelsens ordförande.
19. Ordförande förklarade årsmötet avslutat.
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