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Tid: 2021-05-02
Plats: Digitalt via Zoom 2 maj kl 17:00 
 
2 maj, 2021 kl 17:00  
Du kan logga in på zoom via zoom.us eller klicka på länken nedan. Om länken inte 
fungerar gå på via zoom.us och välj ”join meeting” – skriv in Meeting id och sedan 
passcode.  
 
https://us02web.zoom.us/j/85400325503?pwd=QTFkRW1OODZ2QTZoUFdSRnByU
U8xUT09 
Meeting ID: 854 0032 5503 
Passcode: 590731 
 
Det går att delta enbart via knapptelefon. Då slår då följande telefonnummer och 
loggar in via meetingid och passcode. 
 
+46 8 5016 3827 Sweden 
Meeting ID: 854 0032 5503 
Passcode: 590731 
 
 

§ 1 Mötets öppnande.  

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 

§ 3 Fastställande av röstlängd för mötet. 

§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare. 

§ 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 

Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga 
rum.  
§ 6 Fastställande av föredragningslista.  

§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. (Bilaga) 1  

§ 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2020. (Bilaga 2). 

§ 9 Revisionsberättelse. (Bilaga 3) 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022. 

 att Medlemsavgiften 2022 ska vara 100 kr/år för 
 studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, 
 familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr. 
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§ 12 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 

§ 13 Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 år. 

§ 14 Val av revisorer samt ersättare. 

§ 15 Val av valberedning. 

§ 16 Diskussion om Åh vänners fortsatta arbete. Styrelsen önskar ett förnyat uppdrag 

 att komma med förslag till årsmötet 2022. (Bilaga 4) 

§ 17 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

 (motionerna ska vara styrelsen tillhanda 25 april, 7 dagar innan årsmötet.) 

§ 18 Informationspunkt 

§ 19 Mötets avslutande. 

 

 

Eventuella motioner till årsmötet skickas in till  

info@ahvanner.se senast söndag 25 april.
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Bilaga 1 
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret  
2020-01-01 – 2020-12-31  
 
Viktiga händelser under året  
Styrelsen har haft för avsikt att till årsmötet 2021 lämna ett konkret förslag på om och 
i så fall hur föreningens arbete ska fortsätta, hur föreningen fyller en funktion och i 
vilken form arbetet i sådant fall skall ska se ut. Men 2020 har för hela världen varit ett 
mycket speciellt år, vilket har hämmat även styrelsens arbete. 
Så på grund av pandemin, så har styrelsen inte kunnat få fram ett konkret förslag. 
Styrelsen önskar därför ytterligare ett år för att kunna föra diskussioner med Åh-
styrelsen och den nyanställda prästen. 
 
Föreningens styrelse har under året varit:  
 
fram till årsmötet 8 mars 2020  

• Sara Berggren, föreningens ordförande  
• Jan Spånslätt, ordinarie (vice ordförande)  
• Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)  
• Maria Henoch, ordinarie  
• Gunilla Olofsson, ordinarie  
• Kerstin Ekdahl, ordinarie  
• Michael Ekdahl, ordinarie och kassör.  

 
från årsmötet 8 mars 2020  

• Sara Berggren, föreningens ordförande  
• Jan Spånslätt, ordinarie (vice ordförande)  
• Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)  
• Kerstin Ekdahl, ordinarie  
• Michael Ekdahl, ordinarie och kassör.  

 
Vid årsmötet 8 mars avtackades Gunilla Olofsson och Maria Henoch för sina insatser 
i styrelsen. Både Maria och Gunilla har varit med i styrelsen från dess start 2014. 
Inga nya ledamöter valdes in. 
 
Vid årsmötet den 8 mars 2020 var femton personer närvarande. Inbjuden gäst i 
samband med årsmötet var trubaduren Daniel Petrén som framförde egna och 
andras visor.  
Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2019 och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.  
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Styrelsen har under året 2020 sammanträtt 4 gånger: 8 mars (konstituerande möte), 
6 april, 1 juni och 14 september. Alla möten, förutom det första har varit via telefon, 
Pexip eller Zoom på grund av Corona-pandemin. 
 
Styrelsen har under 2020 haft ett fåtal bloggar på hemsidan (ahvanner.se) och 
skickat ut två medlemsbrev med information via e-post. På Facebook sker länkning 
med stiftsgårdens sida.  
 
Under 2020 har Åh-styrelsen beslutat anställa Louise Sjölund som stiftsgårdspräst 
och hon började sin tjänst 1 november 2020. Louise Sjölund har varit 
konfirmandpräst på Åh 2019.  
Under större delen av 2020 har verksamheten på stiftsgården var inställd och 
personalen permitterad, så det har blivit en mycket speciell start för 
stiftsgårdsprästen. 
 
Styrelsen har haft en första kontakt med stiftsgårdsprästen och ordföranden för Åh-
styrelsen för att föra en diskussion om hur Åh-vännerna kan bidra till gårdens 
fortsatta arbete och vilken funktion Åh-vännerna kan ha i förhållande till sin 
syftesparagraf och till gårdens verksamhet.  
 
2020 hade föreningen 21 medlemmar (2019 26 enskilda personer och 2 familjer, 
vilket omräknat innebär ca 30 medlemmar (2018 ca 70 medlemmar).)  
 
 
Sara Berggren  

ordförande Åh stiftsgårds vänner 	
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Bilaga 2 

  

 

Ekonomisk redovisning Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2020 
 

 

 

Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020 
  

Resultaträkning 2020-01-01 2019-01-01 
 2020-12-31 2019-12-31 
Intäkter       
Medlemsavgifter 3 400,00  4 900,00 
Övriga intäkter (gåvor)                    250,00        0,00 
Summa intäkter 3 650,00   4 900,00 
  
Utgifter       

Bidrag till läger 0,00    8 000,00 
Bankavgifter + övrigt 4 826,50      1 703,25 
Summa utgifter 4 826,50     9 703,25   
Årets resultat        – 1 176,50           -4 803,25    
    
Balansräkning 2020-12-31   2019-12-31 
Tillgångar       
Bankkonto 23 793,75    24 970,25 
Handkassa             0,00             0,00 
Summa tillgångar 23 793,75      24 970,25  
    
Skulder och eget kapital       
Förändring av eget kapital (årets 
resultat) 

– 1 176,50  - 4 803,25 

Ingående eget kapital 24 970,25    29 773,50 
Summa skulder och eget kapital 23 793,75     24 970,25 

 
 
 
 
Göteborg 13 januari 2021 
 
Michael Ekdahl 
Kassör 
 

 

   

	



- 							Årsmöte för  
             Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2021 
	

Sida 6 av 10 

Bilaga 3 
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Bilaga 4 

Diskussionsunderlag 
Styrelsen	för	Åh-vännerna	har	haft	för	avsikt	att	till	årsmötet	2021	lämna	ett	konkret	
förslag	på	om	och	i	så	fall	hur	föreningens	arbete	ska	fortsätta,	hur	föreningen	fyller	en	
funktion	och	i	vilken	form	arbetet	ska	ske.		
Ett	sådant	förslag	var	tänkt	att	förankras	med	stiftsgårdsprästen	och	Åh-styrelsen	innan	
årsmötet	2021.	Men	på	grund	av	Corona-pandemin	så	har	dessa	samtal	inte	kommit	
igång	förrän	på	våren	2021.	
Det	är	inplanerat	fler	möten	under	2021,	där	Åh-vännerna	kommer	diskutera	syfte,	
insatser	och	uppgifter	i	förhållande	till	stiftsgården	och	Åh-styrelsen.		
	
Styrelsen	önskar	att	årsmötet	ger	styrelsen	fortsatt	uppdrag	att	arbeta	med	frågan.		

Syftet med föreningen 
Vänföreningen	har	sedan	starten	försökt	att	hantera	syftes-paragrafen	(se	
bakgrundsbeskrivningen)	och	sitt	förhållande	till	Åh-styrelsen	på	stiftsgården.		
	
Den	entusiasm	som	fanns	precis	när	gården	räddats	från	nerläggning	och	föreningen	
startade	hoppas	vi	kunna	finna	igen.		
	
Vid	årsmötet	2020	fick	styrelsen	i	uppgift	att	titta	på	vänföreningar	för	andra	
stiftsgårdar.	(se	bakgrundsbeskrivningen)	

Frågeställningar	

● Behövs	föreningen	Åh	stiftsgårds	vänner?		
● Vad	är	en	vänförening	bra	för?	
● Finns	det	något	som	gör	att	jag	skulle	vilja	gå	in	och	göra	en	insats	för	Åh	

stiftsgård	och	i	så	fall	på	vilket	sätt?	
● Är	det	bra	för	mig	att	Åh	stiftsgårds	vänner	finns?	
● Vad	har	du	för	vision	för	Åh	stiftsgård?	
● Är	föreningen	obsolet	och	ska	läggas	vilande	till	framtiden,	när	den	kanske	

behövs	igen?		
● Ska	föreningen	upplösas	och	läggas	ner	helt?	(§15	i	stadgarna)	
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Bakgrund 

Åh	stiftsgårds	vänförening	

Vänföreningen	startade	29	november	2014,	som	ett	svar	på	det	engagemang	som	hade	
hindrat	nerläggningen	av	Åh	stiftsgård	i	stiftsfullmäktige	hösten	2014.	Vid	ett	
visionsmöte,	som	samlade	34	personer	i	november	2014	valdes	en	styrelse	och	
interimistiska	stadgar	antogs.		
Vid	årsmötet	19	april	2015	fastställdes	stadgarna.	Dess	två	första	paragrafer	är:	
	
§ 1 Föreningens namn 

Föreningens namn är Föreningen Åh stiftsgårds vänner. 
 
§ 2 Föreningens ändamål 
Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och 
kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och 
dess verksamhet.  
 
Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att 

- sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra 
grupper, 

- aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt 
- bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar. 

 
Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott 
samarbete med dess styrelse. 
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Andra	stiftsgårdar:	

Svenska	kyrkans	kurs/stiftsgårdar		
	 Vänförening		Ingen	vänförening		Nedlagd		
Stiftsgården	Skellefteå		 	 X		 	
Lägergården	Munkviken	(1)			 X		 	
Stiftsgården	Undersvik		 	 X		 	
Stiftsgården	Rättvik	(2)		 X		 X		 	
Stiftsgården	Breidagård		 	 	 X	(2018)		
Finnåkers	kursgård		 	 X		 	
Solliden	kursgård		 	 X		 	
Stiftsgården	Stjärnholm		 X		 	 	
Vårdnäs	Stiftsgård		 	 X		 	
Flämslätt	Stift-	&	kursgård		 	 X		 	
Åh	Stifts-	&	Konferensgård		 X		 	 	
Stiftsgården	Lilleskog		 	 x		 	
Gransnäs	ungdomsgård		 	 X		 	
Stiftsgården	Tallnäs		 	 X		 	
Stiftsgården	Södra	Hoka		 	 X		 	
Stiftsgården	Åkersberg		 	 X		 	

1. (1)		Munkviken	har	fyra	bönefaddrar	som	hjälper	till	och	ber	för	oss	och	vår	verksamhet,	
dom	får	ca	tre	brev	per	år	med	vår	planering	och	böneämnen.		

2. (2)		Rättvik	har	ett	Representantskap	som	består	av	representanter	från	stiftets	
församlingar,	som	är	en	mer	formell	kontakt	med	stiftsgården.	
Rättvik	har	också	något	som	dom	kallar	för	återbrukare	som	består	av	pensionerade	
diakoner	och	präster	(volontärer),	som	hjälper	till	med	andaktslivet	på	gården	mm.	Det	
finns	en	samordnare	som	heter	Nils-Erik	Mellström	som	schemalägger	alla	
”volontärerna”.		

	
Det	är	alltså	endast	Stiftsgården	Rättvik	och	Stiftsgården	Stjärnholm	som	har	
vänföreningar	förutom	Åh	stiftsgård.	
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Om	föreningen	ska	avvecklas:	

Om	föreningen	skulle	läggas	ner	så	gäller:	
15 Upplösning av föreningen  
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Om 
föreningen upplöses ska föreningens tillgångar överlämnas till Stiftelsen Åh stiftsgård. Om Stiftelsen 
Åh stiftsgård inte längre är verksam ska tillgångarna i stället överlämnas till Göteborgs stift.  
 

Vilande förening 
En	vilande	förening	måste	ha	ett	årligt	årsmöte	och	en	vald	styrelse	och	skicka	in	
deklaration	till	Skatteverket	

Avregistrera förening 

Avregistrera	en	ideell	förening	(Skatteverket)	
Föreningen	ska	vara	upplöst	innan	den	kan	avregistreras.	I	föreningens	stadgar	brukar	
det	stå	hur	ni	gör	för	att	upplösa	föreningen.	En	förening	kan	till	exempel	upplösas	
genom	en	omröstning	på	två	olika	möten	varav	ett	är	ett	årsmöte.	
När	föreningen	är	upplöst	avregistrerar	ni	föreningen.	Det	gör	ni	genom	att	skicka	in	
blankett	Avregistrering	av	organisationsnummer	för	ideell	förening	eller	stiftelse	(SKV	
2021)	till	Skatteverket.	Vart	ni	ska	skicka	den	framgår	av	blanketten.	
	


