
Protokoll för Nävestakyrkans Ungdoms Årsmöte 

19 januari 2017 

 

Närvarande: EvaLott Sörsäter Olsson (ELSO), Ida Örnberg (IÖ), Emma Olofsson (EO) Ann Torstadius 

(AT),  Stig Olsson (SO), Ethel Davidsson (ED), Rikard Davidsson (RD) och Jonas Lundkvist (JL).  

 

1 Inledning: JL inledde med en berättelse om att låta barn vara sedda med kärlek, och att Gud, som 

kallas seendets Gud, ser oss och barnen med kärlek.  

2 Årsmötet öppnades 

3 Val av presidium: Till ordförande valdes ELSO, till vice ordförande och sekreterare valdes JL. 

4. Val av justerare: Till justerare valdes IÖ och EO. 

5 Fastställande av dagordning: Dagordningen godkändes. 

6 Årsmötets stadgeenliga utlysning: Årsmötet var stadgeenligt utlyst vid samlingar, i mail och på 

hemsidan. 

7 Årsberättelse: ELSO läste årsberättelsen, och den justerades och lades till handlingarna. (Bifogas) 

8 Kassaredogörelse: SO redogjorde för utfallet för 2016. Föreningen hade ett överskott på 1 863 kr, 

vilket ger att föreningen vid årsskiftet hade 29 088,35 kr i kassan. (Bifogas) 

9 Revisionsberättelse: ELSO läste upp revisionsberättelsen, där revisorerna föreslår att resultat- och 

balansräkning godkänns, samt att styrelse och kassör beviljas ansvarsfrihet.  

10 Ansvarsfrihet för kassör och styrelse: Årsmötet beslutade att bevilja kassör och styrelsen 

ansvarsfrihet.  

11 Tack till dem som tjänat under året: ELSO takade alla som på olika sett bidragit till arbetet för 

barn och unga.  

12 Val av styrelse och ledare: AT redogjorde för valberedningens förslag. Årsmötet beslutade att 

välja styrelse och ledare enligt valberedningens förslag.  

13 Val av firmatecknare: Till firmatecknare för Nävestakyrkans Ungdom för år 2017 valdes var för sig 

kassören Stig Olsson, 540602-6673, Oxelvärsta Boskulla 106, 697 94 Sköllersta samt Jonas Lundkvist, 

800922-8571, Björkavägen 28, 69291 Kumla.  

14 Budget: SO redogjorde för budgeten, som antogs.  

15 Medlemsavgifter: Samtal fördes kring behovet att gå från årsavgift till terminsavgift, för att 

underlätta administration. Årsmötet beslutade att övergå till terminsavgift på 100 kr. Årsmötet 

beslutade också att söka medlemsavgifter från deltagarna av Scout och Nävesta kids, men att 

Lillträffens besökare tillfrågas om att skriva på för medlemskap. JL fick i uppdrag att ta fram det 

material som behövs för detta.  

16 Närvarokort: ELSO delade ut närvarokort för terminen till grupperna.  



17 Verksamheten: 

a) Datumen för terminsstarten noterades. 

b) I ett samtal om läger lyfte EO tanken om att låta några barn mötas till barnkörprojekt och till 

Sång- och danssmajl, vilket årsmötet uppmuntrades. JL bevakar övriga läger för ungdomar.  

c) Styrelsemöten: 20 april, 24 augusti och 16 oktober. Kl. 19.00 

d) Gökottan flyttades efter samtal till 14 maj 

e) Starttider för höstterminen: Grupperna startar för ht v. 36 

18. Equmeniakyrkans hållbarhetspolicy: Samtal fördes om hur vi skulle närma oss arbetet med 

policyn. Årsmötet beslutade att bordlägga frågan om policy. 

19. Övriga frågor: Inga övriga frågor fanns. 

21. Avslutning: Mötet avslutades med bön. 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Ordf: EvaLott Sörsäter Olsson  Sekr: Jonas Lundkvist 

 

______________________________  ______________________________ 

Justerare: Ida Örnberg   Justerare: Emma Olofsson 

 

 


