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PROTOKOLL 

        fört vid Ekeby Baptistförsamlings 155:e årsmöte den 29 januari 2017 
 

1. Välkomnande: Roland Davidsson hälsade de församlade välkomna. 

 

2. Betraktelse av Jonas Lundkvist som talade inför församlingen och berättade 

att varje medlem är bärare av GUD. Sen bad Jonas för årsmötet och dagens 

Gudstjänst. Vi sjöng sedan Psalm 15, Halleluja, sjung om Jesus. 

 

3. Ordf förklarade årsmötet öppnat. 

 

4. Till årsmötesfunktionärer valdes: 

Ordförande  Roland Davidsson 

Sekreterare Gustaf Bronegård 

Protokolljusterare   Elin Tärnqvist och Gustav Örnberg 

 

5. Föredragningslistan godkändes. Bilaga ”Dagordning”. 

 

6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes av Jonas Lundkvist. 

Församlingen tyckte att berättelsen tydligt och bra beskrivit den verksamhet som 

Nävestakyrkan bedrivit sedan förra årsmötet. Församlingen godkände att lägga 

verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga ”Årsberättelse för 2016 i Ekeby 

Baptistförsamling”. 

 

8. Förvaltningsberättelserna redovisades av Ordförande. Det hade varit större 

utgifter för lokaler under 2016 än vad som var budgeterat för. De oplanerade 

utgifterna bestod av byte av värmepump, samt ombyggnad av entrétrappen till 

bostaden. Däremot hade lönekostnaderna varit lägre än budgeterat pga av pastorns 

föräldraledighet under våren 2016. Kassasammandraget över församlingens 

räkenskaper 2016 upplästes av ordf och kommenterades. Bilaga ”Ekeby 

Baptistförsamlings räkenskaper 20160101-20161231 ”.  

 

9. Revisionsberättelsen upplästes av ordförande och lades till handlingarna. Bilaga 

”Revisionsberättelse”. 

 

10. Församlingen beslöt att godkänna resultat- och balansräkningarna samt att 

bevilja styrelsen och kassören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i 

enlighet med revisorernas förslag. 

 

11. Hälsningar till årsmötet hade inkommit från Helge Strandgren, och Birgit 

Lundkvist. 

 

12. Valberedningen förslag till val för 2017 

 

Till styrelse för 2017 valdes: 

Ordförande Roland Davidsson  (o)  

Kassör Stig Olsson (o)  

Övriga ledarmöten Lisbeth Larsson  (o)  

 Ann Davidsson  (o)    

 Elin Tärnqvist (o)   
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 Göran Tärnqvist (o)   

 Jörgen Örnberg  (o)                                        

 

Till revisorer utsågs Andreas Tärnqvist (o) och Ewa Wettermark (o) med Sune 

Davidsson (o) som ersättare. 

 

Till nattvardstjänare valdes Ethel Davidsson (o) Gustaf Bronegård (o), Morgan 

Eidholm (n) 

 

Till festkommittéer valdes: 

1. Fam Larsson  2. Fam E Davidsson 

Fam A Davidsson Fam Bronegård  

Fam Eidholm Fam Örnberg  

 

3. Fam Sörsäter-O  4. Fam M Tärnqvist  

 Fam Torstadius  Fam E Tärnqvist  

Fam Lundkvist  Fam Neander 

 

Till hjälpkasseansvariga valdes: 

   Ethel Davidsson  

   Jonas Lundkvist  

 

Till fastighetsvärdar valdes Göran Tärnqvist (o) och Bertil Larsson (o). 

 

13. Till valberedning utsågs Elin Tärnqvist (o), Susanne Bronegård (n), Anna 

Esbjörner (n). Den förstnämnde som sammankallande. 

 

14. Till firmatecknare var för sig för Ekeby Baptistförsamling (875700-0685) i 

bank- och postärenden för år 2016 valdes kassören Stig Olsson, 540602-6673, 

Oxelvärsta Boskulla 106, 697 94 Sköllersta, samt ordförande Roland 

Davidsson, 570813-6691, Ekeby Norrgården, 692 91 Kumla. 

 

15. Ordf tackade alla som tjänat församlingen under året. Ett speciellt tack 

riktades till Jonas Lundkvist för hans mycket uppskattade insatser under året, 

och till Ethel för kontakten med de asylsökande/flyktingarna i kvarntorp. 

 

16. Jonas Lundkvist rapporterade från Nävestakyrkans ungdomsårsmöte. Det  

beslutades att Nävestakyrkans ungdom kommer att införa en terminsavgift för 

alla ungdomar, inte bara scouterna för att förenkla kyrkans administrativa 

arbete, samt för att medlemmarna ska omfattas av en försäkring. 

 

17. Budgeten för 2017 presenterades av ordförande. Styrelsen föreslog bland 

annat att ge Jonas Lundkvist utökat arbetstid till 60%, vilket skulle innebära att 

församlingen behöver samla in mer pengar under 2017. Det mottogs positivt av 

församlingen, som också godkände den föreslagna budgeten för 2017. Bilaga 

”Ekeby Baptistförsamlings räkenskaper 20160101-20161231 ”. 

   

18. Övriga frågor: 

Vägvisare 2017: Jonas Lundkvist uppmuntrade församlingen att känna glädje 

över de mål/vägmärken som hade uppnåtts under året som gått. Jonas läste 

Nävestakyrkans uppsatta mål och visioner, och delade symboliskt ut blommor 

till församlingen för de mål som uppnåtts. Efter det delade församlingen upp sig 

i små grupper runt borden för att diskutera hur verksamheten ska fortsätta arbeta 
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för församlingens mål/vägmärken under 2017. Grupperna diskuterade sedan de 

idéer/tankar som kommit upp. 

 

 Ombyggnad serveringsvåningen: 

Styrelsen presenterade 4st olika förslag till utbyggnad av serveringsvåningen på 

grund av att det under året har varit svårt för alla besökare att få plats vid större 

sammankomster som kyrkan haft. Se bilaga ”Förslag ombyggnad”. 

Det behövs bland annat en större serveringslokal, fler smårum för 

verksamhetens barngrupper, samt en renovering/modernisering av köket. De 

fyra förslagen presenteras, och församlingen diskuterade dess för- och 

nackdelar. Församlingen beslutade att styrelsen ska jobba vidare med att ta fram 

kostnadsförslag till ombyggnadsförslag 3 & 4.  

 

19. Ordförande tackade Gud och bad för församlingen. Sedan förklarade han 

årsmötet avslutat.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roland Davidsson Elin Tärnqvist Gustaf Örnberg 

ordförande protokolljusterare protokolljusterare 


