
PROTOKOLL 

fört vid Ekeby Baptistförsamlings 159:e årsmöte den 31 januari 2021  

 

 

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

årsmötets upplägg som sker via det digitala verktyget Zoom på grund av mötesrestriktioner gällande 

Corona-pandemin. Ordförande försäkrar sig om att alla närvarande har förstått funktionerna i Zoom.  

 

2. Andakt: Pastor Jonas Lundkvist inleder med en andakt om pratar om kyrkans sakrament. Jonas 

ber också en bön för församlingsmötet 

 

3. Ordförande förklarar mötet öppnat.  

  

4. Till årsmötesfunktionärer valdes:  

Ordförande    Roland Davidsson  

Sekreterare   Jonas Bertilsson  

Protokolljusterare  Emma Olofsson och Gustaf Bronegård 

 

5. Föredragningslistan godkänns. 

 

6. Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 

 

7. Verksamhetsberättelsen upplästes av Jonas Lundkvist. Församlingen godkänner 

verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga ”årsberättelse för 2020” finns på Nävesta Kyrkas 

hemsida.  

  

8. Ordförande presenterar förvaltningsberättelsen i Stig Olssons frånvaro. En donation på 400.000 

kr. avser försäljningsintäkten av Inga Davidssons lägenhet. Donationen kan lösa in lånet som kyrkan 

har tagit för ombyggnationen. Förvaltningsberättelsen finns publicerad i sin helhet på 

Nävestakyrkans hemsida. 

 

9. Mikael Lithell läser revisionsberättelsen och uttalar sig om årsbokslutet och konstaterar att 

styrelsen följer god revisionssed i Sverige. Medlemmarna godkänner revisionsberättelsen. 

Revisionsberättelsen finns publicerad i sin helhet på Nävestakyrkans hemsida.  

  

10. Församlingen godkände resultat- och balansräkningarna och beviljar styrelsen och kassören 

ansvarsfrihet för det föregående verksamhetsåret i enlighet med revisorernas förslag.  

 

11. Hälsningar specifikt till årsmötet har inte inkommit men en ”stående” hälsning från Birgit 

Lundkvist finns till församlingen och framförs av Ordförande.   

.    

12. Valberedningen förslag till val för 2021:  

  

Till styrelse för 2021 valdes: 

Ordförande  Roland Davidsson   (o) 

Kassör  Stig Olsson   (o) 

Jörgen Örnberg   (o) 

Ann Davidsson  (o) 

Lisbeth Larsson   (o) 

Elin Tärnqvist  (o)    

Göran Tärnqvist  (o) 

Erik Neander  (o) 



Rodney Dahlberg (o) 

Elisabeth Lithell         (n) 

Jonas Bertilsson (n) 

       

Omval av styrelsen godkändes av församlingen samt nyvalet av Elisabeth Lithell och Jonas 

Bertilsson. 

 

13. Till revisorer omvaldes Mikael Lithell (o) och Ronny Elfsten (o) med Gustaf Bronegård som 

ers. 

 

14. Till nattvardstjänare omvaldes Ethel Davidsson (o) Gustaf Bronegård (o), Morgan Eidholm (o)  

Ida Örnberg (o) Malin Brauer (o) 

 

15. Till hjälpkasseansvariga omvaldes: Ethel Davidsson (o) och Jonas Lundkvist (o) 

Ethel och Jonas berättade om hjälpkassans syfte och hur den hanteras. Att den är till för att hjälpa 

människor i den direkta närheten med oförutsedda utgifter och att mottagaren av bidraget eller lånet 

kan vara anonym. 

 

16. Till fikagrupper valdes: 

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

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  

 

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

 

18. Till valberedning omvaldes Elin Tärnqvist (o), Susanne Bronegård (o), Anna Esbjörner (o). Den 

förstnämnde som sammankallande. 

 

19. Till programgruppen (som inte väljs av församlingen) fortsätter Jonas Lundkvist (o), Ann 

Davidsson (o), Lisbeth Larsson (o), Gustav Örnberg (o) och Jonas Bertilsson (o). 

 

20. Till musikgruppen (som inte väljs av församlingen) ingår Samuel och Emma Olofsson (o), 

Malin och John Brauer (o), Susanne Bronegård (o) och Göran Torstadius (o). Anna Esbjörner 

meddelar att hon tar en paus från musikergruppen. 

 

21. Till gudstjänstledare (som inte väljs av församlingen) ingår Roland Davidsson, Ida Örnberg, 

Ann Torstadius, Erik Neander, Elisabeth Lithell och Jonas Bertilsson (n) 

 

22. Till visionsgruppen (som inte väljs av församlingen) ingår Mikael Lithell (o), Ann Torstadius 

(o), Anita Dahlberg(o) och Jonas Lundkvist (o). Jonas berättar om visionsgruppens syfte som b la är 

att lyssna in Guds ord och församlingens. Hur mår vi som församling, vart är vi på väg osv. 

Visionsgruppen träffas 2 gånger per termin.  

 

23. Till teknikgruppen (som inte väljs av församlingen) ingår Jörgen Örnberg (o), Roland Davidsson 

(o), Samuel Olofsson, Gustav Örnberg (o), Jonathan Bronegård (n), Lowe Neander (n) och John 

Henriksson (n).  

 

24. Till krisgruppen (som inte väljs av församlingen) ingår Jörgen Örnberg (o), Jonas Lundkvist (o) 

och Ethel Davidsson (o). Jörgen berättar om krisgruppen och dess syfte och mål. Handlingsplan ska 

tas fram för t e x olycksfall, kriser, mediakontakter och anhöriga till dem som drabbas. Stort fokus 

2020 har lagts på pandemin där man följt rekommendationer som tagits fram från bla. Equemina, 



FHM och Sveriges Regering. Följden har blivit att tweens gjort uppehåll, digitala gudstjänster har 

anordnats och man har ställt in b la bönesamlingar.  

 

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

  

26. Ett TACK: Ordförande riktar ett speciellt tack till Pastor Jonas Lundkvist för hans engagemang i 

församlingen med (bland annat) hänsyn till pandemin och de omställningar som behövt göras för att 

fortsätta arbetet med gudstjänster via digitala plattformar.  

 

27. Rapport från Nävestakyrkans ungdom. Eva-Lotta Sörsäter-Olsson hälsar att protokoll från 

Nävestakyrkans ungdoms styrelsemöte finns att läsa Nävestakyrkans hemsida.  

 

28. Budgeten för 2021redovisades av ordförande. Styrelsen bedömer den som en rimlig budget och 

den godkänns av församlingen. Budgeten finns att läsa som bilaga på Nävestakyrkans hemsida. 

 

29. Övrigt:  

- Program för våren 2021  

- Information från styrelsen  

- Information från krisgruppen   

- Information från missionsprojektet 

 

Jonas Lundkvist redovisar det schema som programgruppen lagt fram för 2021. Zoommöte för barn 

månadsvis och förhoppning om någon form av nattvard på skärtorsdagen presenterades b la. 

Programmet kan förändras utifrån nya rekommendationer och restriktioner pga. pandemin. 

Planeringen för 2021 finns att läsa i sin helhet på Nävestakyrkans hemsida.  

 

Ingen specifik information från styrelsen på denna punkt. 

Information från krisgruppen, se punkt 25. 

 

Ida Örnberg presenterar Missionsgruppens förslag på projekt att gå in i och stötta samt lära sig mer 

om. Projektet ska involvera både vuxna och barn i församlingen. Församlingen godkänner gruppens 

förslag. Missionsgruppens förslag finns att läsa i sin helhet på Nävestakyrkans hemsida.  

 

30. Lägesanalys 2021 och 5 år framåt. 

 

Pastor Jonas Lundkvist presenterar en analys över nuvarande läge och vart vi kan tänkas vara 5 år 

framåt som församling och gemenskap. Jonas konstaterar att ”vi är en liten men växande 

församling med många barnfamiljer som möts till en rik gudstjänst. Vi tycker om varandra och är 

omtyckta i bygden”. Lägesanalysen finns att läsa i sin helhet på Nävestakyrkans hemsida.  

 

31. Ordförande tackar församlingen och avslutar årsmötet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vid protokollet dag som ovan 

 

_________________________  

Jonas Bertilsson  

 

 

Justeras: 

 

 ___________________________________            ___________________________________  

Gustaf Bronegård     Emma Olofsson 


