
PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-02-10 
 

Närvarande: Lukas Wingren (LW), Joel Sjöberg (JS), Angeline Leetmaa (AL), Birgitta Arnlund (BA), Samuel 

Halvardsson (SH), Mattias Bokenblom (MB)   

 

§123 MÖTETS ÖPPNANDE  

Mötet öppnas med bön   

  

§124 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll 22-01-20 godkänns 

  

§125 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.   

  

§126 NYA MEDLEMMAR   

Magdalena och Kjell Jansson välkomnas som nya medlemmar från Kingdom House i Örebro  

  

§127 SAMTAL OM FÖRSAMLINGENS OLIKA VERKSAMHETSOMRÅDEN- VERKSAMHETSPLAN 2022 

Vi ser ett behov av att fortsätta arbetet med att utveckla våra gudstjänster.   

Behov av ledarrekrytering till barn och ungdomsarbetet är en utmaning och en viktig fråga.  

Arbetet med unga vuxna behöver genomlysas igen och vi behöver hitta vägar att vårda och ge växtplats för dem som 

finns i vår gemenskap.   

Omsorgskassan är vilande för tillfället och det är en fråga att jobba med framöver.   

  

§128 PRESENTATION AV MISSIONSRESA OCH ”THE SEND” 

Planer finns på en missionsresa under höstlovet i samarbete med UMU-Linköping för våra ungdomar.   

Funderingar finns också på att resa till THE SEND Norway på midsommardagen.   

 

§129 SAMTAL OM ADMINISTRATÖRTJÄNSTEN 

Frida är tjänstledig fram till mitten av augusti 2022   

 

Samtal om hur vi använder de 50 % tjänst som vi har för administration från augusti och framåt när Fridas 

tjänstledighet går ut.   

Kea är villig att fortsätta med bokföring även nästa år och vi bedömer att administrationsdelen omfattar ca 25 %. 

Vilket skulle kunna öppna för att även lägga ca 25% på barnverksamheten.   

  

§130 INFÖR ÅRSMÖTET OCH DET EKONOMISKA ÅRSMÖTET 

Dagordningen för Mellringeforum innefattar beslut om att välja Ronny Leijon som församlingsledare samt att MB 

redogör för budgetförslag och bokslut 2021.   



PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-02-10 
Årsmötet blir 20 mars och vi planerar en Gemenskapslördag den 19 mars, som en upptakt. Gemenskapseftermiddag 

kl. 14-17 med knytkalas, grillning, gemenskap. Filmvisning på kvällen, dokumentär om Frikyrkans historia. Kollekt till 

byggkassan.   

  

§131 RAPPORT FRÅN BYGGPROCESSEN 

Vi inväntar besked om bygglov vilken vecka som helst. Årsmötet blir ett bra tillfälle att ta ett nytt steg vad gäller 

insamlingssatsningen.   

  

§132 UTBETALNING FRÅN STIPENDIEFONDEN 

Vi beslutar att betala ut 4000:- till Hugo Samuelsson för hans praktikperiod i Thailand under februari till maj.   

  

§133 VIKTIGA DATUM  

EFK:s kongress 14/5 Ryttargårdskyrkan Linköping.  

Övernattning eller heldag den 23/4?  

Torpkonferens v. 25  

  

§134 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas med bön 

  

  

 

 

 

 

______________________________               ______________________________  

Joel Sjöberg, ordf. Lukas Wingren, sekr. 

 


