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Tid:	Söndag	2022-04-24	

Plats:	Åh	stiftsgård,	våning	2	

Tid:	ca	13.00	(efter	gudstjänsten	kl	11	och	kyrklunchen	12.30		
(du	beställer	själv	lunch	om	du	vill	äta	det	efter	gudstjänsten.	Beställs	via	receptionen)	
	
§ 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 2021. (Bilaga 1)  

§ 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2021. (Bilaga 2). 

§ 9 Revisionsberättelse. (Bilaga) 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 

§ 11 Fastställande av medlemsavgift. 

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2023. 

 att Medlemsavgiften 2023 ska vara 100 kr/år för 
 studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga, 
 familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr. 
 
§ 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 Redovisning av uppdraget från årsmötet 2021, förslag på fortsättning (bilaga 3) 

§ 17 Behandling av inkomna motioner  

Motionerna ska vara styrelsen tillhanda 17 april, 7 dagar innan årsmötet.  

Skickas till info@ahvanner.se ) 

§ 18 Informationspunkt 

§ 19 Mötets avslutande. 
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Bilaga	1	
Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för  
verksamhetsåret 2021-01-01 – 2021-12-31  
 
Viktiga händelser under året  
● Den pandemi som lamslog världen under 2020 fortsatte under 2021 att ställa 

till problem. Mycket verksamhet var fortsatt inställd, trots en kort respit under 
sommaren. Detta har gjort att styrelsen inte kunna arbeta så aktivt som 
styrelsen önskat.  

● Årsmötet för 2021 genomfördes digitalt den 2 maj och samlade 13 personer. 
Styrelsen presenterade då ett diskussionsunderlag som årsmötet 2019 
beslutat.  

● Under hösten blev stiftsgårdsföreståndartjänsten ledig och har under våren 
2022 tillsatts. Detta har också komplicerat uppdraget för styrelsen.  

● Inga av de ungdomsläger som vanligen genomförs på gården har blivit av, 
därför har föreningen inte kunna lämna bidrag till läger, som de brukar. 

 
Föreningens styrelse har under året varit:  
 
Fram till årsmötet 2 maj 2021  

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

 
Från årsmötet 2 maj 2021 

• Jan Spånslätt (omval) föreningens ordförande 
• Kerstin Ekdahl (omval) (vice ordförande) 
• Carina Etander Rimborg (omval) (sekreterare) 
• Michael Ekdahl (omval) (kassör) 
• Anders Henoch, ordinarie (nyval) 
• Johannes Jendeby, ordinarie (nyval) 

 
Vid årsmötet 2 maj avtackades Sara Berggren som varit föreningen ordförande under 
flera år. Vid årsmötet presenterade Louise Sjölund sig, ny stiftsgårdspräst. 
Synpunkter från diskussionsunderlaget som genomfördes under årsmötet framgår av 
bilaga 4 i årsmötesprotokollet. Detta har beaktats i den nya styrelsens fortsatta 
arbete under 2021 med att hitta vänföreningens roll och former för dess verksamhet.  
Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2020 och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning. 
 
Styrelsen har under året 2021 sammanträtt 9 gånger: 1 februari, 2 mars, 29 mars, 28 
april, 2 maj (konstituerande möte), 11 maj, 20 juni, 8 augusti och 26 september.  
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Två av dessa möten har (29 mars och 26 september) varit överläggningar med Åh-
styrelsens ordförande Gunvor Hagelberg och stiftsgårdspräst Louise Sjölund.  
Alla mötena har varit digitala, utom 11 maj, 20 juni, 8 augusti och 26 september. 
 
Styrelsen har under 2021 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 större delen av 2021 har verksamheten på stiftsgården fortsatt varit inställd 
och personalen permitterad, även om det var öppet under sommaren och för vissa 
läger. Inga av de ungdomsläger som brukar genomföras har blivit av, därför har 
föreningen inte bidragit ekonomsikt till några läger under året.  
Vid årsmötet presenterade stiftsgårdspräst Louise verksamheten och årets 
konfirmander kunde genomföra sina sommarläger. 
 
Styrelsen har haft en fortsatt kontakt med stiftsgårdsprästen och ordföranden för Åh-
styrelsen och fört 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. Men på grund av pandemin har styrelsen inte kommit så 
långt som vi önskat i dessa diskussioner. 
 
Under hösten blev stiftsgårdsföreståndartjänsten ledig och har under våren 2022  
tillsatts. Detta samt att ny Åh-styrelse ska tillträda efter halvårsskiftet 2022 har också  
tidsmässigt komplicerat uppdraget för vänföreningens att upprätthålla dialogen med 
Åh-styrelsen och/eller representanter för verksamheten på Åh.  
 
2021 hade föreningen 36 betalande medlemmar fördelat på enskilda medlemmar och 
familjemedlemskap.  
● 2020 21 betalande medlemmar 
● 2019 26 enskilda personer och 2 familjer 
● 2018 ca 70 medlemmar 

 
 
Jan Spånslätt 
ordförande Åh stiftsgårds vänner 
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Bilaga	2	
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Bilaga	3	
Vid	årsmötet	2021	fick	styrelsen	följande	uppdrag	(§16	2	maj	2021)	

Mötet	beslutade	enligt	förslag	att		
1. Ge	styrelsen	fortsatt	uppdrag	att	till	årsmötet	2022	komma	med	förslag	till	

hur	och	om	föreningen	ska	kunna	fortsätta.		
2. Komplettera	underlaget	med	hur	andra	vänföreningarna	(Rättvik	och	

Stjärnholm	som	har	vänföreningar)	jobbar.		
	
1.	Ge	styrelsen	fortsatt	uppdrag	att	till	årsmötet	2022	komma	med	förslag	till	hur	
och	om	föreningen	ska	kunna	fortsätta.		

	
Under	året	2021	har	pandemin	lagt	sordin	över	verksamheten	och	möjligheten	att	
träffas.	Louise	Sjölund	har	börjat	som	stiftsgårdspräst	och	har	vid	två	tillfällen	träffat	
styrelsen	samt	presenterats	vid	årsmötet.	Hösten	2021	stod	det	klart	att	föreståndaren	
för	Åh	stiftsgård	sagt	upp	sig	och	går	vidare	i	nya	uppgifter.	En	ny	föreståndare	är	
anställd,	Erik	Stenberg-Roos,	som	börjar	sin	anställning	1	maj	2022.		
Åh	styrelsen,	där	Gunvor	Hagelberg	för	närvarande	är	ordförande,	ska	väljas	för	en	ny	
mandatperiod	(fyra	år)	vid	stiftsstyrelsen	sammanträde	i	juni	2022.		
	
Med	dessa	förutsättningar	önskar	styrelsen	för	Åh	vänner	att	få	ytterligare	ett	år	
av	årsmötet	för	att	kunna	komma	igång	med	ordentliga	samtal	tillsammans	med	
stiftsgårdspräst,	föreståndare	och	nyvald	Åh-styrelse.		
	
När	dessa	samtal	ägt	rum	i	hösten	2022	kan	styrelsen	lämna	ett	genomarbetat	förslag	
till	årsmötet	2023,	till	hur	eller	om	föreningen	Åh	stiftsgårds	vänner	ska	fortsätta	sin	
verksamhet.		
	
2.	Komplettera	underlaget	med	hur	andra	vänföreningarna	(Rättvik	och	Stjärnholm	
som	har	vänföreningar)	jobbar.		
	
Nedan	redovisas	hur	Rättvik	och	Stjärnholms	vänföreningar	arbetar,	samt	funderingar	
från	Åh	stiftsgårds	vänners	styrelse.	
	
Genomgången	av	de	olika	vänföreningarna	gjorde	klart	att	det	är	mycket	som	är	ganska	
annorlunda,	vänföreningarna	har	funnits	olika	länge	och	arbetar	väldigt	olika.	

Rättvik:	

www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik	
	
På	Rättvik	finns	ett	representantskap	med	två	representanter	från	alla	74	
församlingarna	i	stiftet.	Dessutom	har	ungdomarna	egna	representanter.		
www.svenskakyrkan.se/stiftsgardenrattvik/representantskapet	
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Representantskapet	brukar	träffas	två	gånger	om	året	på	gården.	Föreståndaren	är	
sammankallande.	Detta	rep.skap	fungerar	som	ett	forum	som	lyfter	massa	olika	frågor	
som	rör	gården,	men	framförallt	församlingarna	och	deras	verksamhet,	och	har	ingen	
större	koppling	till	den	vänförening	som	också	finns	på	gården.	
Rättvik	har	ett	system	med	vänskapsliknande	grupp	”återbrukare”	som	ser	till	att	det	
firas	gudstjänst	på	gården	regelbundet.	Det	är	gården	som	tar	initiativ	till	vilka	som	är	
med	i	återbrukarna.	Denna	grupp	var	från	början	”återbrukspräster”,	d	v	s	pensionerade	
präster.	Den	har	nu	utvidgats	till	att	inbegripa	även	andra	än	präster.	Återbrukarna	
kommer	till	gården	och	tjänstgör,	helt	volontärt,	mot	mat	och	husrum	en	vecka	i	taget.	
Det	finns	c:	a	20	års	erfarenhet	av	systemet	med	Återbrukare	och	det	fungerar	bra	
tycker	man.	Bygger	mycket	på	att	man	som	återbrukare	”känner	och	har	hjärta	för	sin	
stiftsgård”	och	att	man	som	stiftsgård	ser	åkerbrukarna	som	en	resurs	som	”kan	hjälpa	
oss	vid	behov	o	rädda	situationer”.	

Stjärnholm:	

www.svenskakyrkan.se/strangnasstift/stiftsgardenstjarnholm	
	
Stiftsgården	drivs	i	form	av	en	stiftelse	där	Strängnäs	stift,	SKU	i	Strängnäs	stift,	och	
Föreningen	Stjärnholms	Vänner	är	stiftare.			
Föreningens	Stjärnholms	vänner	som	är	en	av	stiftarna	dvs	har	del	i	ägarskapet	av	
egendomen	har	c:	a	100–150	medlemmar	och	som	betalar	medlemsavgift	ca	200	
kr/medlem.	Som	medlem	får	man	20%	rabatt	på	boende	på	slottet	och	15%	rabatt	i	
slottsbutiken	Föreningen	är	en	ideell	förening	med	syfte	att	stödja	stiftsgården.	
Medlemmarna	förväntas	enligt	(AB)	i	första	hand:	

• sprida	information	till	andra,		
• besöka	delta	verksamheten	övernatta	på	stiftsgården		
• delta	i	arrangemangen	och	på	så	sätt	bli	mer	delaktiga	och	kunna	utföra	uppgifter	

och	på	så	sätt	bidra	till	stödet.		
• delta	i	och	genomföra	utställningar	och	andra	arrangemang	
• vara	gudstjänstvärdar	och	utföra	annat	som	det	skulle	kunna	finnas	behov	av		

Lite	stagnation	i	medlemmarnas	delaktighet	och	engagemang.	Letar	efter	nya	
inspirerande	idéer	och	former	att	samlas	kring.	
En	idé	man	har	haft	och	nu	förverkligat	är	att	SKU	i	Strängnäs	stift	har	erhållit	en	
lägenhet	på	gården	att	förvalta	och	använda				
	

Åh	stiftsgårds	vänner:	

Styrelsen	har	fört	egna	diskussioner	efter	informationen	från	de	olika	vänföreningarna	
på	de	olika	gårdarna.	
	
● Vi	vill	ta	fram	en	plan	med	idéer	och	presentera	–	men	det	är	viktigt	att	vi	har	

med	stiftsgårdens	styrelse	och	stiftsgårdsprästen	i	dessa	tankar.		
● Vi	kan	till	exempel	tänka	oss	att	ta	ett	böneansvar	för	gården.		
● Åh	–	en	träffpunkt	för	livet	(kan	det	vara	en	bra	slogan?)	
● Respekt	och	förtroende	–	då	vågar	man	ha	öppna	diskussioner.	
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● Är	det	långt	till	Åh?	Vi	konstaterade	att	även	de	andra	två	gårdarna	hade	långa	
avstånd.	

Avstånd till stiftsgården jämförande med bil 
Halmstad	–	Åh	stiftsgård		 2h	16	min	
Laholm	–	Åh	stiftsgård	 2	h	29	min	
Göteborg	–	Åh	stiftsgård	 56	min	
Strömstad	–	Åh	stiftsgård	 1	h	2	min	
Hunnebostrand	–	Åh	stiftsgård	 44	min	
	
Västerås	–	Rättviks	stiftsgård	 1	h	22	min	
Uppsala	–	Rättviks	stiftsgård	 2	h	43	min	
Falun	–	Rättviks	stiftsgård	 42	min	
Borlänge	–	Rättviks	stiftsgård	 55	min	
Avesta	–	Rättviks	stiftsgård	 1	h	35	min		


