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Årsmöte 2022 för Frimodig Kyrka i Linköpings stift

Protokoll fört vid foreningens årsmöte söndagen den 13 februari 2022H,.16.00-1S.30.

Flats: Digitalt via verktygetZoom

12 medlemmar närvarade:

- Ulla Lindskag
- Marie Johansson
- Catharina §ellgren
- Anders Törnvall
- Robert Birgegren
- §ellO Lejon
- Andreas Green
- Kurt Enström
- Niklas Adell
- Nils-Ola Svensson
- Nils-BertilBertilsson
- Jacob Gustafsson

l.

7

3.

4.

f,.

6.

7.

Mötets öppnande

Föreningens ordforande §ellO Lejon öppnade mötet.

Yal av mötesordfiirande

Till ordftirande ftir årsmötet valdes Kjell O Lejon.

Yal av mötessekreterare

Till sekreterare ftir årsmötet valdes Jacob Gustafsson.

Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande

Årsmötet har stadgeenligt utlysts 4 veckor innan utsatt datum till alla mediemmar.

Val av protokollsjusterare qqfo {illika rösträknare

Till protokollsjusterare och tillika röstriiknare valdes Andreas Green.

Fastställande av röstlängd

Årsmötet fastställde bifogad röstlåingd. 12 medlemmar deltog i årsmötet.

Dagordningens godkännande

Årsmötet antog den utsiinda dagordningen.



å" S. Verksamhetsberättelse kh
Ordförande Kjell Lejon foredrog verksamhetsberättelsen. Innehållsmässigt l+1
godkändes verksamhetsberättelsen, men vissa korrekturåindringar görs efter Sg3r*,e*g*
årsmötet. X?RHå

9. F'öreningens räkenskaper

Ulla Lindskog redogiorde för foreningens räkenskaper. Räkenskapsberättelsen
godkiindes av årsmötet. Vid årsskiftet 2A2112022 fanns 28.003 kr på konrot.

10. Revisionsberätteise

Nils-Bertil Bertilsson har reviderat räkenskapema och läste upp revisions-
berättelsen. Revisom foreslog årsmötet att ge styrelsen ansvarsfrih et for 2021.

11. Fråga om ansvarsfrihet fiir styrelsen

\.- 
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

12. Fastställande av egen tillkommande medlemsavgift

Årsmötet fastställde ait nuvarande nivå på 100 kr i medlemsavgift är tiilräckiig.

t- 
Ingen egen tillkommande medlemsavgift behövs.

13a. YaI av stvrelseordfiirande

Årsmötelbeslutade att utseKjell O. Lejon till ordförande på ett år.

13b. Val av stvrelsemedlemmar

ÅrsmOtetleslutade att utseAndreas Green till ledamot för två år.

Årsmötet diskuterade ersättare ftir Erik Gruvebäck, som på egen begäran har valt
att lämna sitt uppdrag. Robert Birgegren erbjöd sig att anta en roll som ledamot i
svreisen pä2 år, vilket årsmötet beslutade.

13c. Val av stvrelseersättare

Årsmötet beslutade att utseMarkus Klefbeck till ersättare för ett år.

\ 14. Val av revisor och revisorssuppleant

Årsmötet beslutade vidare att tillrevisor utse Nils-Bertil Bertilsson och Lars Roxå
till rer,'isorssuppleant pä ett åtr.

\ 15. Val av valberedning

Till valberedning utsågs Marie Johansson, Kennerth Sjösten och Catharina
Kjeiigren på ett år. Marie avser att liimna sin plats i valberedningen vid nästa
arsmöte.

16. Representanter till Frimodig kvrka riksårsmöte 2022

Andreas Green kommer att ft)reträda Linköpings stift vid Frimodig §rkas
ordförandekonferens lördagen den 23 april och riksarsmöte söndagen den 24 april.
Nils-Ola Svensson kommer också ftireträda Linköpings stift på riksårsmötet.

77. Genomgång av Visionen fiir vår lokalavdelning
Visionen för vår lokalforening reviderades uppdaterades av årsmötet. Dessutom
togs följande iirenden upp:

o Vikten av att vi använder Visionen som ett arbetsinstrument niir vi sitter i de
olika beslutande forum diir vi är representerade togs upp och beslutades.

r Andreas Green publicerar Visionen högst upp på vår Facebook sida.



18.

i'q
. Aktionen från årsmötet202l^ att i avsnitt Arbetsplan ålägga styrelsen att #ft,

arbetafram en kommunikationsplan, togs upp med beslut att utfiira den $-? '?

under ?ffi:.
FnerqeD=+

}TYRKÅ

Motioner från medlemmarna

.{rsmötet antog motionen från Anders Törnvall, som beskriver den akuta
situationen av Itirltiljelse av kristna. Den rekommenderas att tas upp i de forum där
vi är representerade inom stiftet av respellive förtroendevald. Andreas Green
skickar den vidare till riksårsmötet i Jönköping och fick i uppdrag att formulera
stiftsavdelningens yttrande över den.

lnformation om arbetet inom Iokalavdelningen

a. Stiftsstvreisen
b. Stiftstullmåiktige
c. Kyrkofullmäktige (Dom§rko, Vadstena-Dal, Kärna)
d. Kvrkoråd (Slaka-Nykil, Kärna)

Dialog och diskussion om arbetet inom lokalavdelningen hölls med deltagama på
arsmötet. Se separat bilaga,

Övrigt

Föredrag i anslutning till årsmötet hölls av Mats Nyholm med temat "Besök från S:ta
C\ara". Ett mycket uppskattat och inspirerande föredrag. Årsmötet besiutade att som
tack be den nya styrelsen under våren skicka in ett bidrag till verksamheten.

Årsmötet tackar Erik Gruvebäck ftir hans engagemang och insats i styrelsen under 2021.

Mötets avslutande

ukdföranden förklarade mötet avslutat och höll en avslutande andakt.
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Justeras:

Kjell O Lqion ordförande Jacob Gustafsson. sekreterars


