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Årsmöte Kyrkan i Tiden i Värmdö 18 mars 2017
Datum: 18 mars 2017
Plats: Värmdösalen Sjöliden
Närvarande: P-O Johansson, Carl-Erik Roos, Fritz Mannich, Johan Broms, Annika
Ludvigsson, Hans Wikström, Jenny Danielsson, Christoffer Nathanson, Jan Rudberg, Kerstin
Granelund, Lina Delde, Birgitta Schöllin
Dagordning
1. Mötets öppnande
1. Fråga om årsmöte utlysts i laga ordning
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 justerare tillika rösträknare
5. Godkännande av dagordningen
6. Styrelsens berättelse för det gångna året
7. Revisorernas berättelse för det gångna året
8. Fastställande av resultat - och balansräkning för det gångna året
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av övriga ledamöter och ersättare
12. Val av revisorer och ersättare
13. Val av valberedning
14. Förslag till budget för kommande året
15. Beslut om årsavgift/medlemsavgift
16. Motioner/Propositioner
17. Övriga frågor
18.1
Inför valet
19. Mötets avslutande
1. Mötets öppnande
P-O Johansson förklarade årsmötet öppnat.
2. Fråga om årsmötet utlysts i laga ordning
Kallelse via mejl har gått ut den 7 mars.
Årsmötet har utlysts i laga ordning.
3. Val av mötesordförande
Till mötesordförande valdes sittande, P-O Johansson.
4. Val av mötessekreterare
Till mötessekreterare valdes sittande, Hans Wikström.
5. Val av 2 justerare tillika rösträknare
Till justerare och rösträknare valdes Lina Delde och Johan Broms.
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6. Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkändes med tillägg Inför valet.
7. Styrelsens berättelser för det gångna året
Styrelsens berättelse framlades av ordförande och godkändes.
8. Revisorernas berättelse för det gångna året
Revisorerna Agneta Kling och Andreas Ekeberg har lämnat en revisionsberättelse som lästes
upp av kassören.
9. Fastställande av resultat- och balansräkning för det gångna året
Resultat och balansräkning för det gångna året presenterades och godkändes.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Val av ordförande i föreningen
Valberedningen har bestått av Lina Delde och Roland Gustavsson
P-O Johansson
omval, väljs till ordförande på 1 år

12. Val av övriga ledamöter och ersättare
Hans Wikström
omval 2 år, ordinarie till årsmötet 2019
Johan Broms
vald 2 år 2016 ordinarie till årsmötet 2018
Carl-Erik Roos
omval 2 år, ordinarie till årsmötet 2019
Britt-Marie Rasmussen
omval 2 år, ordinarie till årsmötet 2019
Ersättare
Fritz Mannich
omval 1 år, ersättare
Annika Ludvigsson
omval 1 år, ersättare
13. Val av revisorer och ersättare
Agneta Kling
Andreas Ekeberg
Lotta Danielsson

omval 2 år, ordinarie till årsmötet 2019
omval 1 år, ordinarie
nyval 1 år, ersättare

14. Val av valberedning
Lina Delde
Roland Gustavsson

omval 1 år, ordinarie
omval 1 år, ordinarie
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15. Förslag till budget för det kommande året

Fasta kostnader

Kostnader för valet

4000 kr

ca 45000 kr

Vid behov görs äskande från
församlingen gällande kostnader för trycksaker
Fått från församlingen (föreningsstöd)
Extra föreningsstöd från församlingen (valår)

10000 kr
7000 kr
20000kr

16. Beslut om årsavgift/medlemsavgift
Styrelsen föreslår att medlemsavgiften förblir oförändrad d v s 100 kr.
Mötet beslutade 100 kr.
30 april skall inbetalningen vara gjord till Föreningen Kyrkan i Tiden Bankgiro 713-5080.
17. Motioner/Propositioner
Motioner eller propositioner har inte inkommit.
18. Övriga frågor
18.1 Inför valet
Enligt styrelseprotokoll från tidigare har vi beslutat att inte välkomna medlemmar från den
andra nomineringsgruppen. Det beslutet upphäves härmed.
Alla som önskar får vara medlemmar i Kyrkan i Tiden i Värmdö med beaktande av följande.
Personen skall ha fyllt 18 år, vara medlem i Svenska kyrkan och dela Kyrkan i Tidens
värdegrundsfrågor. Medlem i annan nomineringsgrupp kan inte bli medlem i Kyrkan i Tiden i
Värmdö.
Årsmötesbeslut: Punkten anses omedelbart justerad!
Värdegrundsfrågor diskuterades.
Föreningens stadgar behöver ses över avseende detta.
Ordningen i nomineringslistan rangordnas av styrelsen.
De nominerade väljs in i Kyrkofullmäktige med hänsyn tagen till valresultatet.
Personer i utskotten väljs av Kyrkorådet enligt förslag från valberedningen.
Styrelsen behöver utse en valgrupp och framtagande av handlingsplan inför valet där spec

Sida 4 av 4

