
PROTOKOLL 

 fört vid Ekeby Baptistförsamlings 161:e årsmöte den 29 januari 2023 

 

1. Välkomnande: Ordförande Roland Davidsson hälsar de församlade i Nävestakyrkan välkomna. 

 

2. Andakt. John Brauer inleder mötet med sång där vi sjunger psalm 386 från frikyrkornas psalmbok  

 

3. Ordförande förklarar årsmötet öppnat. 

 

4. Till årsmötesfunktionärer valdes: 

  Ordförande: Roland Davidsson 

  Sekreterare: Jonas Bertilsson 

  Protokolljusterare: Morgan Eidholm och Samuel Olofsson 

 

5. Föredragningslistan godkänns. 

 

6. Årsmötet förklaras stadgeenligt utlyst.  

 

7. Verksamhetsberättelsen uppläses av Jonas Lundkvist. Församlingen godkänner verksamhetsberättelsen till 

handlingarna. Årsberättelsen finns på Nävesta Kyrkas hemsida. Lösenord till medlemssidan ”NAVESTA18”. 

 

8. Ordförande presenterar förvaltningsberättelsen och förklarar intäkter och utgifter som församlingen haft under 

2022. Församlingens ekonomiska balans är god. P.g.a. utebliven målning så har det inte blivit någon utgift. 

Gåvor och bidrag ges till olika organisationer. Församlingen hade inga invändningar gällande 

förvaltningsberättelsen. Församlingen bidrar till intäkterna utan att församlingen ”ber om” pengar vilket ses 

med glädje. Förvaltningsberättelsen finns på Nävesta Kyrkas hemsida.  

9. Revisionsberättelsen har lämnats in av Micke Lithell och Ronny Elfsten och läses upp av ordförande. 

Församlingens revision har godkänts av revisorerna. Revisionsberättelsen finns på Nävesta Kyrkas 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: 

Ethel Davidsson som är sjuk önskar ett gott årsmöte.  

 

12. Valberedningens förslag till val till församlingens styrelse och grupper 

 

 Till styrelse för 2022 valdes och av församlingen godkändes;  

 Ordförande: Roland Davidsson (o)  

 Kassör: Stig Olsson (o) 

 Lisbeth Larsson (o)  

 Elin Tärnqvist (o) 

 Göran Tärnqvist (o) 

 Erik Neander (o) 

 Rodney Dahlberg (o) 

 Jonas Bertilsson (o) 

 Emma Olofsson (o) 

 

Till revisorer valdes: 

Mikael Lithell (o) och Ronny Elfsten (o) med Gustaf Bronegård som ers.  

 

Nattvardstjänare (som inte väljs av församlingen) består av; 

Ethel Davidsson, Morgan Eidholm, Malin Brauer   

 

Programrådet (som inte väljs av församlingen) består av; 

 Ann Davidsson och Ethel Davidsson 

 Jonas L berättar om syftet med personalrådet. Att se så att det fungerar i församlingen, att vi 

             inte tar på oss för mycket arbete.  

 

Till hjälpkasseansvariga valdes: Ethel Davidsson och Jonas Lundkvist 

Roland redogör för hur hjälpkassan syftar till. Det är en gåva från privatperson till privatperson. F  

 

 



Fikagrupperna (som inte väljs av församlingen) består av; 

 

1. Lisbeth & Bertil, Ann & Sune, Jenny & Morgan, Emma & Per 

2. Ethel & Roland, Susanne & Gustav, Anna & Magnus, Najiba & Vahid (ny) 

3. Göran, Hanna & Jonas, Anita & Rodney, Anna & Ronny  

4. Monica & Göran, Elin & Andreas, Belinda & Erik & Jonas 

 

Till fastighetsvärdar valdes: Göran Tärnqvist, och Ronny Henriksson. 

 

Programgruppen (som inte väljs av församlingen) består av; 

Jonas Bertilsson (sammankallande) Ann Davidsson, Lisbeth Larsson, Belinda Neander 

 

Musikgruppen (som inte väljs av församlingen) består av Samuel (sammankallande) och Emma Olofsson, 

Malin och John Brauer, Susanne Bronegård och Göran Torstadius  

 

Gudstjänstledare (som inte väljs av församlingen) består av Roland Davidsson (sammankallande), Erik 

Neander, Jonas Bertilsson och Emma Bergman (ny). 

 

Missionsråd (som inte väljs av församlingen) består av Hanna Lundqvist (sammankallande), Jonas Bertilsson 

och Göran Tärnqvist 

 

Lyssnargruppen (som inte väljs av församlingen) består av Ronny Henriksson, Morgan Eidholm, Anita 

Dahlberg, och Jonas Lundkvist. 

 

Ljud och bildgruppen (som inte väljs av församlingen) består av; Roland Davidsson (Sammankallande), Lowe 

Neander, John Henriksson, Samuel Olofsson, Per Ahl, Jörgen Lithell. Gustav Bronegård 

 

Till Krisgruppen valdes: Ethel Davidsson & Anna Esbjörner (ny) 

 

13. Till valberedning godkändes Elin Tärnqvist (sammankallande), Anna Esbjörner, Hanna Lundkvist 

 

14. Till firmatecknare var för sig för Ekeby Baptistförsamling (875700-0685) i bank- och postärenden för år 2023 

valdes kassören Stig Olsson, 540602–6673, Oxelvärsta Boskulla 106, 697 94 Sköllersta, samt ordförande 

Roland Davidsson, 570813-6691, Ekeby Norrgården, 692 91 Kumla.  

 

15. Församlingen uttrycker ett speciellt Tack insatser för det gånga året till:   

Ordförande tackar först och främst alla som står på vallistorna. Speciellt tack till Stig Olsson som ansvarar för 

barnkassan. Stig har varit ansvarig för barnkassan i 50 år och var invald 1972. Stig får blommor av pastor  

 

16. Rapport från Nävestakyrkans ungdom:  

Jonas Lundqvist. JL redovisade för NK:s årsmöte där det samtalades om demokrati och att det inte är någon 

självklarhet med demokrati. Hur gör vi barnen delaktiga och medvetna om demokrati inom NK? Inför hösten 

så kan vi låta barnen vara med på mötena efter gudstjänsten så att barnens känner sig inkluderade och kan 

påverka. Barnen får vara med och se när deras verksamhet visas upp för övriga församlingen. 

 

17. Budgeten för 2022 redovisades av ordförande. Styrelsen har inga invändningar på budgeten och den godkänns 

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

 

18. Övriga frågor:  

Roland redovisar kommande års programkalender.  

Familjegudstjänster; Hur hårt ska vi satsa på dessa samlingar? Kan någon i församlingen jobba med rörelser 

och dans och hjälpa barnen vid sådana samlingar? Kan äldre barn tillfrågas för att göra rörelser i samband med 

musik för att få med de andra barnen/vuxna. Frågan väcktes om kan skapa en grupp som kan utveckla 

delaktigheten i familjegudstjänsterna. Barnen har många idéer och behöver involveras.  

 

Tacokväll; förslag om att hålla en tacokväll för församlingens medlemmar (som får bjuda med sig bekanta) i 

stället för en inbjudan utåt. Det kan vara ett trevligt sätt att ses på utanför gudstjänsterna. Programgruppen 

kikar på ett ev. datum vår eller höst för detta.  

 

 

Valborgsmässoafton; Förslag på att sälja korv utomhus vid kommande valborgsmässofirande som blir på vallen 

utanför kyrkan för dem som inte känner för att gå in i församlingsrummet. Församling ställde sig positivt till 

detta. Fikagrupper ska ansvara för servering vid ”större” högtider, 1-2 grupper. Mansfrukost; Plan att 



genomföra en mansfrukost den skicka förslag och tankar till JB,  JL. 11 mars ligger som planeringsdatum för 

vårterminen.  

 

Fundering om att börja spela in ljud från gudstjänster. Kan man också genomföra en sändning per termin för att 

de som följde gudstjänsterna under pandemin digitalt kan ha möjlighet att göra det igen? Styrelsen tar som 

uppdrag att ta emot ev. önskemål från församlingen om hur sådant skulle se ut, planering osv.  

 

Ordförande nämner planen att samlas för en gemenskapshelg den 7-8 oktober i Björkenäs.  

 

Solceller ska utredas på kyrkans tak. F n har vi fast elprisavtal som sträcker sig till 2024. 

 

- Krisgruppen, har skapat riktlinjer för hur vi kan ha säkra samlingar i kyrkan enligt de riktlinjer som finns från 

Folkhälsomyndigheten.  

 

Parkering; Parkering är planerad för att färdigställas under 2023. Två alternativa skisser presenteras. 

Maskinfirma är kontaktad, jord ska forslas bort, staket mot vägen och gräsmattan ska skärma av parkeringen.  

 

Tjänsten som ungdomsledare; Jonas Lundkvist har sökt tjänsten som är på 20%. f o m ht-2023. Församlingen 

godkänner Jonas L som ungdomsledare.  

 

Rekrytering av pastor; styrelsen har föreslagit en pastor på 50% tjänst. Gärna att ev. pastor bor lokalt men inget 

krav. Annonsering ska ske i b la Sändaren och Dagen. bostaden har en klausul att det är en tjänstebostad men 

egentligen har hyresgästen besiktningstillstånd. Församlingen avvaktar med ev. uppsägning av bostaden för att 

se vem som blir aktuell för tjänsten och om behov av tjänstebostad finns.  

 

Renovering av kyrksalen togs upp som en fundering. Planen för den renoveringen finns inte med i 2023 års 

budget. Separat församlingsmöte för att ta upp frågan om renovering av kyrksalen. Det är fritt för alla som 

önskar delta i arbetet med att ta fram en behovsanalys för kyrksalen. Då kan man meddela sitt intresse till 

styrelsen eller den grupp som kommer jobba med detta.  

 

Vägmärken – JL redovisar församlingens vägmärken på församlingsmötet. Vilka vägmärken har vi för att visa 

att vi är på rätt håll? Jonas återberättar om vad som diskuterades i Kåfalla. Det som bland annat kom fram 

under samtalen i Kåfalla är att församlingen är trötta. Det har stormat och stormar runtomkring församlingen 

och att vi är i stormens öga. Kan församlingen få vara stormens öga och att det inte behöver blundas för att det 

stormar men att vi i stormens öga får vara i vila och ta en andningspaus. Kanske Gud vill säga oss något – Det 

är ingen fara att vara trött – hur vill Gud ge oss vila? Hur kan vi växa i att vara i stormens öga? Jonas 

Lundkvist går igenom 3 st. olika visionsdokument.  Församlingen samlas i gruppsamtal runt borden för att 

fundera över vad vi behöver av vår församling för att andas ut och andas in? Grupperna redovisar därefter. 

Fram kom bland annat att vi som församling har högt till tak. Enkelheten, delande, gemenskapen, församlingen 

har ett djup och något vi fäster stor vikt vid. Fikagemenskapen är viktig för församlingen. Vila är att lyssna på 

musik. Att få hitta uppgifter som man brinner för.  Ordföranden antecknar gruppernas förslag/ideér till de olika 

visionerna/vägmärkena för att ta med till styrelsen. 

   

19. Avslutning:  

Ordföranden tackar för mötet och förklarar det sedan avslutat.  

 

 

Underskrift av mötesprotokoll, datum:  

Sekreterare:  

 

 

_____________________________ 

Jonas Bertilsson 

 

Justerare: 

 

 

____________________________  ___________________________  

Samuel Olofsson    Morgan Eidholm 


