
PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-03-31 
Närvarande: Joel Sjöberg (JS), Ronny Leijon (RL), Birgitta Arnlund (BA), Mattias Bokenblom (MB) (via telefon)  

 

§8 MÖTETS ÖPPNANDE  

Mötet öppnas med att läsa Efesierbrevet 6:10 och en bön.  

  

§9 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Föregående protokoll 2022-03-20 godkänns 

  

§10 EKONOMIRAPPORT   

MB förmedlar information till resten av församlingsledningen: 

Insamlingarna till församlingens löpande verksamhet går bra. I skrivande stund har vi nått upp till budgeten för jan - 

mars, 480 000 kr eller 160 000 kr per månad, men då återstår både swishen för mars månad och bankgiro-

inbetalningarna den 31 mars.  

 

Insamlingen till Byggfonden på årsmötet gav 1350kr i kontanter, 73000kr i löftesoffer, 200 000 i lånelöften. Gåvor via 

Swish får vi veta om först på om någon dag. I Byggfonden finns nu 2 558 000 kr.  

 

Nya rutiner för kontanthantering som KeA Arnlund initierade har fallit i god jord. Både mötesvärdar och revisorer är 

nöjda.  

  

§11 PLANERING  

Vi tittar på gudstjänstplaneringen.   

 Sinnesrogudstjänsterna den 5 april och den 3 maj ställs in.   

 JS  predikar den 10 april, Mattias på skärtorsdagen. RL frågar andra av församlingens predikanter 

vilka övriga datum (påskdagen, 8 maj, 22 maj och 29 maj) där de kan ställa upp.  

 BA frågar någon som kan leda mötena på påskdagen och den 1:a maj (fråga Johanna),   

 BA ringer Gunnar Lundberg och frågar om vem som kan sköta bilden på skärtorsdagen, 

långfredagen och den 1 maj.  

 Då det gäller avstämning med ledare för olika funktioner kan vi samtala om hur vi ska agera vid 

nästa FL då vi vet lite mer hur långvarig Angeline Leetmaas sjukskrivning blir.  

 Material till hemgrupperna räcker terminen ut och behöver inte åtgärdas just nu.   

 Träff för hemgruppsledare kan vänta till hösten. RL matchar intresserade individer med olika 

hemgrupper kontinuerligt. Hemgruppsrådet bör ha en träff någon gång i maj.  

 Arbetsplatsträffar: inget större behov just nu. JS kontaktar Jonathan Rogers för att höra hur det går 

(veckoavstämning).  

 Själavårdande samtal: RL frågar Anita Halvardsson om vi kan ange hennes namn och telefonnummer 

på en lapp som vi sätter upp för att berätta att det finns möjlighet till själavårdssamtal för den som har 

behov.  

 Om någon ringer om att det finns något speciellt behov så kan Samuel Bokenblom hänvisa till 

personer i FL. MB  informerar Samuel om detta.  



PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-03-31 
 Avstämningar med re:form och Nejlikan sätts på paus i nuläget  

 Nya medlemmar: Verkar inte finnas några som är på ingång just nu. Vi får ta det när det kommer.  

  

§12 BYGGPROCESSEN   

Vi diskuterar och kommer fram till att det bästa i nuläget är att skynda långsamt. JS föreslår att vi kan ta kontakt med 

de olika byggnadsentreprenörerna som Tobias Nygren nämner för att fråga dem hur de ställer sig till ett eventuellt 

engagemang.  

  

§ 13 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas med bön 

  

  

  

 

 

  

______________________________               ______________________________  

Joel Sjöberg, ordf. Birgitta Arnlund , sekr. 

 


