
PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-01-20 
 

Närvarande: Lukas Wingren (LW), Joel Sjöberg (JS), Angeline Letmaa (AL), Gabriella Egberth(GE)  

 

§113 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnas med bön 

  

§114 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll 21-12-02 godkänns 

  

§115 EKONOMIRAPPORT   

Vi inväntar årsbokslut men prognosen är att vi landar på ett positivt resultat för helåret trots höga el och 

värmeräkningar för november och december.   

  

§116 VERKSAMHETSRAPPORT  

Juluppvaktning på Runnagården föll väl ut.   

Vi har haft god uppslutning på samlingar och gudstjänster under julperioden. 

Hemgruppsarbetet går framåt och ledarteamet arbetar med flera områden som att inventera grupper och ta fram 

material för vårens träffar.   

Vissa verksamheter avvaktar att dra igång pga. av den höga smittspridningen i samhället. 

Att fira dubbla gudstjänster förra söndagen fungerade bra. 

  

§117 GUDSTJÄNSTER FRAMÖVER  

Vi fortsätter med dubbla Gudstjänster (50 personer) utan anmälan och uppmanar folk som kan att gärna komma på 

andra Gudstjänsten om man inte har barn i söndagsskolan.    

  

§118 NYA MEDLEMMAR 

Patric Karlsson på bekännelse och dopintyg  

Birgitta och Daniel Jernberg från Livets Ord  

  

§119 NYA MEDLEMMAR TILL FÖRSAMLINGSLEDNINGEN  

Ronny Leijon har meddelat att han ställt sig till förfogande för att ingå i FL. Vi informerar församlingen om förslaget 

nästa vecka.   

Vi har fortfarande samtal med ytterligare några namn.   

  

§120 INFÖR ÅRSMÖTET   

Årsmötet är planerat till den 6/3 men vi föreslår att vi skjuter på det till den 20/3. Förslaget förankras med övriga FL 

och kommuniceras därefter till församlingen.   

Vi behöver hitta en ny sammansättning för vårt fastighetsråd, Clas Erensjö tillfrågas om att ta ett samordningsansvar 

och några ytterligare namn finns på förslag.   
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§121 ÖVRIGA FRÅGOR 

  

Förslag på datum för FL under våren.   

10 februari - Jonathan med  

3 mars  

31 mars  

21 april  

12 maj  

2 juni  

  

Förslag på 22-23/4 eller enbart 23/4 för en heldagsträff ev. med övernattning. Respondera gärna innan nästa möte.   

  

§122 MÖTET AVSLUTAS 

Mötet avslutas med bön 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________               ______________________________  

Joel Sjöberg, ordf. Lukas Wingren, sekr. 
 


