
PROTOKOLL 

fört vid Ekeby Baptistförsamlings 158:e årsmöte den 26 januari 2020  

 

 

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. Församlingen sjunger ”Du är min Far”, Anna Esbjörner spelar. 

 

3. Ann Torstadius hälsar alla barn välkomna till Nävesta Kids.  

 

4. Roland förklarade årsmötet öppnat. 

 

5. Till årsmötesfunktionärer valdes:  

Ordförande   Roland Davidsson  

Sekreterare   Jonas Bertilsson  

Protokolljusterare  Erik Neander och Morgan Eidholm 

 

6.    Föredragningslistan godkänns.  

 

7.    Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

8.    Verksamhetsberättelsen upplästes av Jonas Lundkvist. Bilaga ”Årsberättelse för 2019” finns på 

Nävesta Kyrkas hemsida. Jonas Lundkvist berättade bla om ombyggnationen under 2019 och 

 betydelsen av att församlingen har samlats och hjälpts åt med den. Jonas berättar vidare att 

församlingen under 2019 vuxit till 60 medlemmar med en medelålder på 42 år. 

Styrelsemedlemmarna redovisas. 

  

9.     Förvaltningsberättelserna redovisades av Ordförande. Församlingens räkenskaper för 2019 

upplästes av ordf. och kommenterades. Bilaga ”Kassasammandrag 2019 och budget 2020.  

 

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. Ordförande riktar också en 

särskild hälsning till alla som deltagit i ombyggnationen.   

 

13.  Valberedningen förslag till val för 2020:  

  

Till styrelse för 2020 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) 

Rodney Dahlberg (ny) 



       

 

Till revisorer utsågs Mikael Lithell (o) och Ronney Elfsten (n) med Gustaf Bronegård som ersättare.  

  

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

Ida Örnberg (o)  

 

Till fikagrupper godkändes: 

1.Fam Larsson, Fam A Davidsson, Fam Eidholm, Fam Brauer 

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

3.Fam Torstadius, Fam Lundkvist, Fam Dahlberg, Fam Henrikson 

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.  Följande ej klubbade grupper redovisades – Detta betyder att gruppen inte är intakt så tillvida 

att alla är välkomna att göra en insats av något slag i dessa grupper men de personer som namnges 

är idag återkommande i själva gruppen.  

 

- Musiker; Malin & John Brauer, Emma och Samuel Olofsson, Göran Torstadius, Anna Esbjörner 

och Susanne Bronegård. 

 

- Visionsgruppen/Lyssnargruppen har som syfte att lyssna in medlemmarna och Guds tankar i 

 och runt församlingen. Gruppen består av Ann Torstadius, Jonas Lundkvist, Mikael Lithell och 

Anita Dahlberg.  

 

-Nävesta Kids; Ann Torstadius, Anna Henriksson, Ida Örnberg, Sune Davidsson och Jonas 

Bertilsson.  

 

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

och postärenden för år 2020valdes kassören Stig Olsson, 540602-6673, Oxelvärsta Boskulla 106, 

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

Kumla.  

 

17.  Rapport från Nävestakyrkans ungdoms-årsmöte av Jonas Lundkvist. Protokoll från 

Nävestakyrkans ungdoms styrelsemöte finns att läsa på hemsidan. Jonas öppnar för ett större möte 

där vi talar om barnens plats i församlingen och hur barnen har det i kyrkan. Förslag på att detta 

samtal ska äga rum under på ett kommande Samtal och Bön-träff. 

 

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

församlingsvåningen. Det har sparat församlingen mycket pengar.  

 

19.  Stig Olsson berättar att insamlingen för ombyggnationen är officiellt avslutad.  

Specifika insamlingar: 397.000 

Bidrag Equemenia: 125.000 

Kassan och fonder: 353.000 

Lån: 450.000 



 

20.  Budgeten för 2020 presenterades av ordförande: Församlingen budgeterar för att börja betala av 

på de banklån som tagits för kyrkans ombyggnation, avbetalningen är på 10 år och avser 450.000: - 

vilket resulterar i 45.000:- per år. Ekeby Baptistförsamlings räkenskaper 2019 och budget 2020 

finns på hemsidan.  

 

21.  Övrigt:  

 

• Program för våren 2020 

Program för våren 2020 finns framtagen med namn för de planerade aktiviteterna och publiceras på 

hemsidan 

 

• Gemenskapshelgen 

Församlingen enades om att boka Stenbodagården den 25-26 september. Jonas L meddelar att det 

gjorts en preliminär bokning och att vi väntar in definitivt besked om att det är ledigt.  

 

• Missionssatsning 

Kan vi som församling gå in och stötta vissa projekt utomlands? Kan vi fördjupa oss i något 

specifikt projekt som pågår? Svaret är ja. Jonas Lundkvist och Göran Tärnqvist berättar om 

missionssatsningar och ger exempel på projekt som kan fördjupa oss i. Hanna Lundkvist, Ida 

Örnberg, Göran Tärnqvist och Jonas Bertilsson erbjuder sig undersöka olika hjälpprojekt och 

ansvarar för att informera församlingen om dessa och utarbetar en plan för hur vi som församling 

går vidare med en missionssatsning på specifikt/specifika projekt.  

 

• Tacokväll 

Församlingen önskar bjuda in Ekeby med omnejd till Tacokväll i vår. Förutsättningarna för 

genomförande är att det finns flera representanter i församlingen som kan ställa upp och bidra med 

insatser innan och under kvällen. Anmälningslista publiceras inom kort på hemsidan.  

 

• Bostaden  

Bostaden är uthyrningsbar från och med 1/5 i och med familjen Lundkvists flytt. 3 intressenter har 

tidigare anmält sitt intresse men nu tackat nej. 

 

- Familjen Olofsson meddelar att de kan vara med i en städgrupp. 

 

22.  Samtal runt borden: De församlade delar in sig i 3 grupper för att diskutera församlingens 

vägmärken. Varje grupp presenterar sedan sina idéer och tankar kring om och hur församlingen kan 

förhålla sig till församlingens vägmärken under kommande år. Vägmärken för Ekeby 

Baptistförsamling finns redovisade i helhet på hemsidan.   

- Vägmärken 

• Vi vill leva i gemenskap med Gud 

• Vi vill leva i gemenskap med människor 

• Vi vill leva så att människor hittar gemenskap med Gud.  

 

Förslag/Tankar utifrån gruppdiskussionerna:  

- Anonyma avsändare på specifika böneämnen som man önskar ska läsas upp av gudstjänstledare. 

Kan det göra att vi har möjlighet att dela mer böneämnen med varandra? 

- Vi ber för människor och händelser som inte finns i vår församling  

 

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

http://navesta.se/wp-content/uploads/2020/01/Ekeby-Baptistf%C3%B6rsamlings-r%C3%A4kenskaper-2019-2020.pdf


 

Vid protokollet dag som ovan 

 

 

 

_________________________ 

Jonas Bertilsson 

 

 

Justeras: 

 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

Erik Neander        Morgan Eidholm 

 

  

 

  


