PROTOKOLL
160:e årsmöte den 30 januari 2022
Baptistftirsamlings
vid
Ekeby
fttrt
1.

Välkomnande: Ordforande Roland Davidsson hälsar de forsamlade i Nävestakyrkan
välkomna.

2.

Andakt, Jonas L inleder mötet med en kort andakt dar vi tillsammans sjunger Psalm "?".

3.

Ordforande forklarar årsmötet öppnat.

4.

Till årsmötesfunktionärer

valdes

:

Ordforande : Roland Davidsson

Sekreterare: Gustaf Bronegård
Protokolljusterare: Morgan Eidholm och Jonas Bertilsson
5.

Föredragningslistan godkiinns.

6.

Ärsmötet ftirklaras stadgeenligt utlyst.

7.

8.

9.

Verksamhetsberättelsen uppläses av Jonas Lundkvist. Församlingen godkänner
verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga "årsberättelse for 2021" finns på Nävesta
Kyrkas hemsida.
Ordforande presenterar förvaltningsberättelsen, forklarar intåinkter och utgifter som
florsamling.r haft und er 2021. Förvaltningsberättelsen finns publicerad i sin helhet på
Nävestakyrkans hemsida.

Ordftiranden läser revisionsberättelsen som meddelar att forsamlingens bokslut är utftird
med noggranhet for att inte innehålla något väsentligt fel, och anses Yata redovisad i
enligheimed redovisningslagen. Revisorer iir Mikael Lithell och Ronny Elfsten
Revisionsberättelsen finns publicerad i sin helhet på Nävestakyrkans hemsida.

beviljar styrelsen och kassören
revisorernas forslag.
med
i
enlighet
ansvarsfrihet ftir det foregående verksamhetsåret

10. Församlingen godkåinde resultat- och balansråikningarna och

11 .

Håilsningar specifikt till årsmötet:
- Open Ooorr hälsar till lorsamlingen genom inspelad video, och tackar for det bidrag som
forsamlingen ger, som ger stöd och uppmåirksamhet till de florftiljda kristna i viirlden.
- Sjukhuslyrkan i örebro hälsar och tackar genom Jonas Lundkvist, för forsamlingens
bidrag. Info: Sjukhuskyrkan har under året kunnat ge 1600 samtal/möten med människor.
- Birgit Lundkvist har skickat en hälsning till forsamlingen.

12.Yalberedningens forslag

till val till florsamlingen, enliE bilaga:

Till styrelse ftir 2022 valdes:
Ordftirande: Roland Davidsson (o)
Kassör: Stig Olsson (o)
Lisbeth Larsson (o)
Elin Tärnqvist (o)
Göran Tärnqvist (o)
Erik Neander (o)
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Rodney Dahlberg (o)
Jonas Bertilsson (o)
Emma Ömberg (n)
Emma Olofsson (n)

Till revisorer valdes:
Mikael Lithell (o) och Ronny Elfsen (o) med Gustaf Bronegård
Till

nattvardstf iinare valdes

som ers.

:

Ethel Davidsson, Gustaf Bronegård, Morgan Eidholm, Ida Ömberg, Malin Brauer
och Jonas Lundkvist
Jonas berättade om liiilpkassans syfte och hur den hanteras. Att den iir

Till hjäpkasseansvariga valdes: Ethel Davidsson

till fttr att hjälpa
och
att
mottagaren
av bidraget
miinniskor i den direkta nlirheten med oftirutsedda utgifter
eller lånet kan vara anonym.

Till fikagrupper valdes:
A Davidsson, Fam Eidholm, Fam. Bergman (ny)
2. Fam E Davidssorl Fam Bronegård, Fam Ömberg, Fam Esbjömer
3. Fam Torstadius, Fam Lundkvist, Fam Dahlberg Fam Henrikson
4. Fam M Tåimqvist, Fam E Tåimqvist, Fam Neander, Fam Bertilsson
1. Fam Larsson, Fam

Till

fastighetsvåirdar valdes: Göran Tiimqvist, och Ronny Henriksson (ny).

Till programgruppen (som inte viiljs av ftirsamlingen) ingår:
Ann Davidsson, Lisbeth Larsson, Jonas Bertilsson, Belinda Neander (ny)

Till musikgruppen (som inte väljs av ftirsamlingen) ingår Samuel

och Emma Olofsson,

Malin och John Brauer, Susanne Bronegård och Göran Torstadius

Till gudstj:instledare (som inte våiljs av ftrsarnlingen) ingår Roland Davidsson, Ida Ömberg,
Ann Torstadius, Erik Neander, Elisabeth Lithell och Jonas Bertilsson

Till

den nya gruppen "Lyssnarna" valdes:

Ronny Henriksson, Morgan Eidholm, Ann Torstadius, Anita Dahlbery, och Jonas
Lundkvist.

Till Ljud

och bildgruppen valdes:

Roland Davidsson, Lowe Neander, John Henriksson, Samuel Olofsson, Per Ahl (ny), Jörgen
Lithell (ny), Gustaf Bronegård (ny)

Till Krisgruppen valdes:
Jörgen ömberg och Ethel Davidsson
13.

Till valberedning valdes: Elin Tiimqvist, Anna Esdömer,

14.

Till firmatecknare var fiir sig ftir Ekeby Baptistfrrsamling (875700-0685) i bank- och
post2irenden ftir år 2019 valdes kassören Stig Olsson, 540602-6673, Oxelviirsta Boskulla

Hanna Lundkvist (ny).

106,697 94 Sköllersta, samt ordftirande Roland Davidsson, 570813-6691, Ekeby
Nongården, 692 91 Kumla.
15. Församlingen uttrycker ett speciellt Tack insatser

ftir det gånga året

till:
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- Jonas Lundkvist ftir det otroligt fina jobb han gör i forsamlingen.
- Alla ideellas engemang och bidrag.
- Ordföranden for allt engemang och arbete.
16. Rapport från Nävestakyrkans ungdom:
Visar bl a upp en bild från verksamheten, håir i form av ett scoutläger från sommaren som

var väldigt roligt och uppskattat.
17

. Budgeten for 2022 redovisades av ordftirande. Styrelsen bedömer den som en rimlig budget
och den godkänns av forsamlingen. Budgeten finns att läsa som bilaga på Nävestakyrkans
hemsida.

18. Övriga frågor:

- Programftirslag for varen visas: Varens tema kommer vara "HOPP" att Gud åir med oss i
allt i våra liv.
- Församlingen planerar attha Gudstjåinst 2ggr i manaden, och hemgrupp lggr i månaden.
Vi vill hålla samlingar i kyrkan for tillåtet antal ftirsamlade enligt folkhälsomyndighetens
riktlinjeA utan att kräva vaccinationsbevis. Vi inftir inte vaccinationsbevis, ftir att inte
uteståinga någon.

- Information från styrelsen:
Församlingens bönesamlingar vill ge medlemmama möjligheten att kunna skriva upp sig på
en bönetid och sedan välja fritt var man vill forlägga sin bönestund. Man behöver inte vara i
kyrkan for detta.
- Nävesta kids, hlir kommer Jonas Bertilsson stiimma av må'nadsvis med ledarna hur och när
det blir samlingar ftir barnen, och formedla informationen till forsamlingen/ftiräldrarna.
- Testamente. Ordforanden meddelar att en privatperson i Björka Kumla, önskar
testamentera en stor summa pengar till forsamlingen. Testamentet kommer med vissa
önskemål om vilka åindamål som pengarna ska gå till.
- Porslin från Byggdegården som skänkts, har tagits om hand av forsamlingsmedlemmar och
finns nu i kyrkan.
- Solpaneler har diskuterats i styrelsen, och en kalkyl ftir investering/återbetalningsplan har
skapats. Men idagsläget anser örsamlingen att vi inte vill göra denna investering. Kanske
kan det bli aktuellt i framtiden.
- Behovsanalys ftr kyrkosalen tänker styrelsen att vi som ftirsamling bör fundera på och ta
tag i, nu då vi iir klara med renovering av kök och forsamlingsvåning. Det åh fritt for alla
som önskar delta i arbetet med attta fram en behovsanalys for kyrkosalen. Då kan man
meddela sitt intresse till styrelsen eller den grupp som kommer jobba med detta.
- Krisgruppen, har skapat riktlinjer ftir hur vi kan ha säkra samlingar i kyrkan enligt de
riktlinj er som finns från Folkhälsomyndigheten.
- Vägmåirken. Jonas L går igenom 3st olika visionsdokument, och sen får forsamlingen sätta
sig i smågrupper kring fikaborden, och diskutera vad vi anser om lorsamlingens olika
visioner/vägmärken. Ordftiranden antecknar gruppernas ftirslaglideer till de olika
visionerna/vägmärkena for att ta med till styrelsen.
19. Avslutning:

Ordftiranden tackar for mötet och forklarar det sedan avslutat.

Underskrift av mötesprotokoll, datum:
Sekreterare:
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Justerare:

