
PROTOKOLL 

fört vid Ekeby Baptistförsamlings 157:e årsmöte den 27 januari 2019  

 

 

 1. Välkomnande: Roland Davidsson hälsade de församlade välkomna, och berättar om årsmötets 

upplägg. Roland ber sedan för årsmötet, och att församlingens tankar och funderingar får komma 

fram under mötet.  

 

2. Sång: Församlingen sjunger tillsammans ”Vi vill ge dig ära”.  

 

3. Betraktelse av Roland Davidsson. Han berättar med utgångspunkt från Bibelordet: 2 Kor.12:9-10, 

att vi som församling inte behöver gå i egen kraft, utan vi får lägga församlingens framtid i Guds 

händer och ber Gud välsigna församlingens fortsatta arbete. 

 

4. Roland förklarade årsmötet öppnat. 

 

5. Till årsmötesfunktionärer valdes:  

Ordförande    Roland Davidsson  

Sekreterare   Gustaf Bronegård  

Protokolljusterare  Jonas Bertilsson och Anita Dahlberg 

 

6. Föredragningslistan godkänns, med tillägget att 2st punkter läggs till under övrigt: 

- ostämt piano 

- städningslistan.  

Se föredragningslistan, Bilaga ”Dagordning årsmöte 2019”. 

  

7. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

8. Verksamhetsberättelsen upplästes av Jonas Lundkvist. Församlingen noterade att 

verksamhetsberättelsen behöver justeras angående namnen på de nya föreningsmedlemmarna. Med 

denna justering så godkänner församlingen att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

Bilaga ”Årsberättelse för 2018”.  

  

9. Förvaltningsberättelserna redovisades av Ordförande. Församlingen hade samlat in mer än vad 

som var budgeterat för 2018. Församlingen har hållit igen på kostnader för underhåll av fastigheten, 

men haft utgifter för renovering av kyrkans ombyggnad. Församlingens räkenskaper för 2018 

upplästes av ordf och kommenterades. Bilaga ”Kassasammandrag 2018 och budget 2019.  

 

10. Revisionsberättelsen föredrogs.  

  

11. Församlingen beslöt att godkänna resultat- och balansräkningarna samt att bevilja styrelsen och 

kassören ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.  

  

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

.    

13. Valberedningen förslag till val för 2019:  

  

Till styrelse för 2019 valdes: 

Ordförande  Roland Davidsson   (o) 

Kassör  Stig Olsson   (o)   

Lisbeth Larsson   (o) 

Ann Davidsson  (o) 



Elin Tärnqvist  (o)    

Göran Tärnqvist  (o) 

Jörgen Örnberg   (o) 

Erik Neander  (o) 

Gustav Örnberg (o) 

       

 

Till revisorer utsågs Rodney Dahlberg (n) och Mikael Lithell (n) med Gustaf Bronegård (o) som 

ersättare.  

  

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

Ida Örnberg (n) Malin Brauer (n) 

  

Till fikagrupper valdes: 

1. Fam Larsson, Fam A Davidsson, Fam Eidholm, Fam Brauer (n) 

2. Fam E Davidsson, Fam Bronegård, Fam Örnberg, Fam Esbjörner  

3. Fam Torstadius, Fam Lundkvist, Fam Dahlberg (n), Fam Henrikson (n) 

4. Fam M Tärnqvist, Fam E Tärnqvist, Fam Neander, Fam Bertilsson  

  

Till hjälpkasseansvariga valdes: Ethel Davidsson (o) och Jonas Lundkvist (o)   

  

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

  

14. Till valberedning utsågs Elin Tärnqvist (o), Susanne Bronegård (o), Anna Esbjörner (o). Den 

förstnämnde som sammankallande. 

 

15. Till firmatecknare att var för sig teckna Ekeby Baptistförsamling (875700-0685) namn i bank- 

och postärenden för år 2019 valdes kassören Stig Olsson, 540602-6673, Oxelvärsta Boskulla 106, 

697 94 Sköllersta, samt ordförande Roland Davidsson, 570813-6691, Ekeby Norrgården, 692 91 

Kumla.  

  

16. Ordförande tackade alla som varit med och hjälpt till med ombyggnationen av 

församlingsvåningen. Det har sparat församlingen mycket pengar. Ann Davidsson och resterande 

församling tackar särskild Roland Davidsson för sitt engagemang och nedlagd tid med 

ombyggnationen och övriga uppgifter. 

 

17. Rapport från Nävestakyrkans ungdom. Protokoll från Nävestakyrkans ungdoms styrelsemöte 

finns att läsa på hemsidan. 

 

18. Budgeten för 2019 presenterades av ordförande: Församlingen väljer att behålla samma 

insamlingsmål i budgeten 2019 som fanns för 2018. Församlingen budgeterar för att börja betala av 

på de banklån som tagits för kyrkans ombyggnation. Budgeten balanseras för att landa på ett 

nollresultat. Bilaga ”Kassasammandrag 2018 och budget 2019.  

 

19. Övrigt:  

- Program för våren 2019 finns framtagen med namn för de planerade aktiviteterna.  

Se bilaga ”Samlingar VT 19”. 

- Ombyggnaden av serveringsvåningen löper enligt tidsplan.  

- Köksombyggnad – Kökslayouten har nu justerats mot tidigare förslag pga att kökets 

väggkonstruktion såg lite annorlunda ut än vad som tidigare förutsattes. Nytt köksförslag har tagits 

fram utifrån dagens grundförutsättningar. Församlingen godkänner det nya förslaget. 

Byggnadsgruppen ges i uppdrag att fortsätta arbetet med att ta in offerter från Ikea och XL-bygg.   



- Städlista: Det är bra om alla i församlingen kan hjälpa till att städa enligt städlistan. Om man ej är 

med på listan kan man säga till om man önskar vara det.  

- Pianot är ostämt: Göran Torstadius får i uppgift att beställa en stämning av pianot i kyrksalen.  

 

- Ordförande informerar att för att kunna ta ett banklån för den resterande delen av kyrkans 

ombyggnation behöver banken ha församlingens godkännande av detta.  

Församlingen beslutar att uppdra åt ordförande Roland Davidsson och kassör Stig Olsson att ansöka 

om ett banklån på 700.000sek för ombyggnationen av kyrkan.  

 

- Ordförande presenterar ett förslag om att utöka parkeringens yta, samt att avgränsa parkeringen 

med staket ut mot vägen med en öppning för att köra in/ut med bilar genom.  

 

21. Samtal och bön runt borden: De församlade delar in sig i 3 grupper för att diskutera 

församlingens vägmärken. 

Varje grupp presenterar sedan sina idéer och tankar kring hur församlingen kan förhålla sig till 

församlingens vägmärken under kommande år.  

 

Förslag/Tankar utifrån gruppdiskussionerna:  

- Skicka med böneämne i veckomailet.  

- Byta tid för bönträffarna, ha fler bönedagar/termin.  

- För de ungdomar som inte har någon aktivitet eller umgänge i Nävestakyrkan kanske 

församlingens ungdomar kan hitta samlingar i andra församlingar och träffa barn/ungdomar. 

- Hur gör man för att vara kristen i vardagen? Hur vågar man stå upp för det och vara frimodig i sin 

tro? Funderingar!  

Det känns svårt att bjuda in från tacokväll till gudstjänst. Hur gör vi för att minska steget hit?  

Bjuda in till barn/familjegudstjänst.  

 

22. Årsmötet avslutas med sången ”Jag kommer som jag är” 

 

 

 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

_________________________ 

Gustav Bronegård 

 

 

Justeras: 

 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

Jonas Bertilsson       Anita Dahlberg 

 

  

 

 19. Ordförande avslutade årsmötet med att tacka och be till Gud för församlingen.  


