
 

 
Protokoll 
Församlingsstyrelsen den 25 januari 
Kl. 19.30, Zoommöte  
 
Närvarande 
Roland Davidsson (RD), Stig Olsson (SO), Elisabeth Lithell (EL), Lisbeth Larsson (LL), Göran Tärnqvist 
(GT), Elin Tärnqvist (ET), Rodney Dahlberg (RD), Jörgen Örnberg (JÖ) och Jonas Lundkvist (JL). 
 
1. Inledning 
Mötet inleddes med att RD visade ett utdrag från Open Doors om hur Afghanistan nu räknas som det 
land i världen som har svårast förföljelse av kristna. Vi bad för landet och för våra 
församlingsmedlemmars familjer där.  
 
2. Sekreterare 
JL valdes till sekreterare. 
 
3. Fastställande av dagordning 
Dagordningen fastställdes. 
 
4. Föregående protokoll 
Föregående protokoll lades till handlingarna.  
 
5. Personal 
Jonas: JL har gått ner till att jobba 40%. Det går bra eftersom det finns så många kloka och kunniga i 
församlingen som tar vid. 
Ungdomsledare: Vi har inte fått några napp på ungdomsledarfrågan. JL lägger upp detta på facebook 
igen och tillsammans försöker vi sprida det.  
 
6. Diakoni 
Krisgruppen: Krisgruppen har haft ett möte och med handlingarna till styrelsemötet skickat ut ett 
förslag för de kommande två samlingarna. I korthet handlar det om att vi ses fysiskt, hjälps åt att sitta 
med avstånd och har med eget fika. Till gudstjäsnten med barn och vuxna kommer vi ha anmälan för 
att hålla koll på hur många vi blir. Styrelsen bekräftade deras förslag.  
 
Ledarsituationen i Nävesta kids: Inget är gjort än för terminen, men Jonas Bertilsson har tagit på sig 
att kontakta föräldrar och ledare. RD kontaktar honom och hör om han vill skicka med en skrivning i 
veckomailet.  
 
Lyssnarna: Gruppen har inte träffats efter jul, men har tidigare landat i att vårens gudstjänster ska få 
handla om hopp. 
 



Vårens program: En justering är gjord utifrån att scouterna bytte helg för sin övernattning. De som 
berörs för planeringen har godkänt detta. Roland lägger till förändringen på hemsidans planering för 
ledning, musik och teknik.  
 
Vägmärken för våren / Färdplan: JL arbetar fram ett upplägg för samtal om detta till årsmötet.  
 
7. Administration & fastighet 
Kassan: SO meddelade i korthet att vi ligger med ett underskott hitintills i år på ca 28 000. Han 
menade dock att detta framförallt handlar om tiden för sammanträdet. Vi har haft månadens 
kostnader, men inte månadens inkomster, vilket gör att det inte säger så mycket. Mer tid ägnades åt 
att summera ekonomin för 2021, vilken landade i ett överskott på ca 104 000 kr.  
 
Hyreshöjning: Lägenheterna har fått en hyreshöjning. De nya hyrorna blir 7 600 kr/månad för den 
nedre lägenheten och 6 000 kr/månad för den övre. RD har talat med hyresgästerna som har 
förståelse för detta. 
 
Förvaring i orgelhörnet. GT har sålt en del av de gamla möbler som stod på läktaren vid orgeln och 
istället köpt in ett nytt skåp för förvaring av porslin. GT visade bilder på hur det nu ser ut och 
styrelsen uttryckte sin tacksamhet för det arbetet.  
              
Parkeringen: RD följer upp arbetet med parkeringen.  
 
Kyrksalen: På sikt behöver kyrksalen åtgärdas. Styrelsen konstaterade att vi först behöver göra en 
analys av vad vi behöver åtgärda/reparera och sedan se om det är något vi vill förändra för att få in 
andra funktioner i rummet. Efter det behöver dessa två aspekter vägas samman med en estetisk ide 
för rummet. RD skriver om detta i ett veckomail och tillfrågar också några att finnas med i den första 
fasen. 
 
Underhållsplan för byggnaden: Fastighetsvädarna och RD gör en prioriteringsordning för underhåll 
av våra byggnader.  
 
8. Årsmöte 
Via Digital plattform? Styrelsen beslutade på krisgruppens inrådan att vi håller årsmötet på plats i 
kyrkan.  
 
Dagordning: Den till styrelsemötet bifogade dagordningen godkändes med tillägg av Lyssnar-gruppen 
säger något under punkten om programmet för våren och en samtalspunkt utifrån våra Vägmärken. 
 
Valberedningen: ET pressenterade valberedningens lista, vilken uppdaterades något.  
 
Årsberättelse: JL skriver en årsberättelse till årsmötet.  
 
Årsmöteshandlingar: RD tar fram handlingarna.  
 
Budget: Ett samtal om budgeten resulterade i att vi landade i ett budgeterat underskott på 96 000 kr. 
Underskottet är resultatet av att vi hoppas kunna anställa någon för våra barn och unga under året.  
 
Solpaneler: RD redogjorde för två offerter vi fått på att sätta upp solpaneler på kyrkans tak. Om vi 
väljer den bästa sortens solpaneler skulle det ta 18 år att tjäna in kostnaden om vi också köper all 
montering. Monterar vi själva skulle kostnaden vara intjänad efter nio år. Styrelsen beslutade att 
återkomma till frågan om några år utifrån tron att vi om några år har högre elpris och billigare 
solpaneler med bättre effekt, vilket skulle göra att investeringen bär sig bättre då.  



9. Övriga frågor 
Bön i församlingen: I inledningen av våra terminer har vi ofta en bönehelg. SO lyfte frågan om vi kan 
göra något för att lyfta fram den ytterligare. Styrelsen konstaterade att det vore bra om den låg en 
bit in i terminen så att vi hinner tala om den tydligare innan den infaller. Styrelsen beslutade också 
att lyfta frågan om bön under årsmötet.  
Testamente: Irene Lundqvist, kusin till församlingsmedlemmen Birgit Lundqvist, har via sin gode man 
frågat om hon får testamentera sin kvarlåtenskap till församlingen. Kravet var att vi sköter graven, 
samt delar ut ett stipendium årligen på 8% av prisbasbelopp till en pojke och en flicka som sysslar 
med kulturaktivitet, gärna instrument. Samt ett stipendium på 16% av prisbasbelopp till en 
ensamstående kvinna, 65 år eller äldre, till rekreation. Styrelsen var glada över förtroendet, men ett 
överslag gav att detta skulle betyda att vi behöver göra detta årligen i runt 60 år, vilket vi inte kan 
lova att åta oss. RD återkopplar till gode man om det är möjligt att vi åtar oss att dela ut stipendier i 
10 år och att resterande summa sedan tillfaller församlingen.  
 
10. Nästa sammanträde 
Styrelsen möts igen den 25/1 kl 19.30  
 
11. Avslutning 
Mötet avslutades. 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Ordf: Roland Davidsson    Sekr: Jonas Lundkvist 
 


