
Protokoll  
Mellringeforum 2022-05-08 
Närvarande: ca 30 medlemmar 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Joel Sjöberg (JS) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Dagordningen som skickats med i ett mailutskick 

godkänns. 

 

§2 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE 

Joel Sjöberg väljs till mötets ordförande och Samuel Bokenblom till mötets sekreterare. 

 

§3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll från det ekonomiska årsmötet, Mellringeforum 2022-02-13 godkänns. 

 

§4 EKONOMISK RAPPORT 

Mattias Bokenblom (MB) redogör för församlingens ekonomi. Det är många tonåringar och nya ansikten på 

söndagsgudstjänsterna vilket vittnar om att medlemmars gåvor har en positiv effekt.  

160tkr är insamlingsmålet varje månad, samt hur mycket församlingen får in av kyrkoavgiften. Medlemmars gåvor 

möjliggör både församlingens verksamhet och betalar personalkostnader. Förra året låg vi lite under budgeten varje 

månad men hade ändå en stabil ekonomi. I år har vi samlat in 170tkr varje månad! 

Församlingens utgifter har legat något under budget trots att fastighet-, el- och värmekostnader har varit höga. 

 

§5 INFORMATION OM VÅR FÖRESTÅNDARES SJUKSKRIVNING 

Den 14:e mars blev Angeline (AL) sjukskriven fram till den 10:e april. Sjukskrivningen har sedan förlängts. Just nu är 

hon inte sjukskriven på pappret, men har inte kapaciteten att jobba. AL ska göra ett nytt läkarbesök där hon ska 

kunna få beviljas en ny period av sjukskrivning då hon behöver fortsatt vila och återhämtning. Det är i nuläget svårt att 

gissa när hon är tillbaka. Vi tänker och tror att det är rimligare att hoppas på en mjukstart efter semestern, snarare än 

innan semestern. Vi som församling vill fortsätta stå med i bön.  

Det känns som att Gud har full kontroll och vi är många som hjälps åt i församlingen. Men AL är saknad. 
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§6 BYGGPROCESSEN 

Byggprocessen kretsar i nuläget kring bygglovet. Tobias Nygren (TN) är inte närvarande men har skickat med en 

hälsning (Bilaga 1) som JS läser upp. 

Vi återkommer med mer information längre fram. 

 

§7 INFORMATION OM SOMMARENS LÄGER 

Under vecka 30 och 31 kommer Samuel Bokenblom gå upp i tid för att ansvara för chililägret.  

Har du barn som vill vara med på läger? Anmäl dem på Hjälmargårdens lägerhemsida. 

Vill du hjälpa till? Hör av dig till Samuel angående chililägret och Jonathan Rogers för Smajllägret. 

 

§8 MISSIONSUPPDATERING 

Lukas Wingren (LW) informerar om att Johannes och Magda i Laos är i Sverige just nu och kommer hålla ett 

seminarium på Torpkonferensen med fokus på den förföljda kyrkan. 

LW hälsar från familjen Hallqvist i Bangkok. Covidsituationen är bättre där nu.  

De informerar om en ung, känd, kristen skådespelare som dog i en olycka. Hennes begravning hölls i Thailands 

största Pingstkyrka och besöktes av massor av personer. 30 miljoner personer uppges ha sett begravningen via 

livestream och hundratals har velat bli frälsta efteråt. 

 

§9 ALPHA  

Under våren kommer vi arrangera en Alphakurs i kyrkan. Den kommer ledas av Daniel Jernberg på tisdagar kl. 18:30. 

Första tillfället är den 17:e maj och kommer vara i källaren pga. att den Arabiska gruppen har ett möte i kyrkan då. JS 

uppmuntrar församlingen att bjuda med personer till Alphakursen. 

 

§ 10 Övriga frågor 

Olle Claeson undrar, angående byggprocessen, om man skulle kunna göra en skuggbudget? Vad skulle bygget kosta 

om vi skulle bygga idag? JS skickar vidare frågan till TN. 
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§11 MÖTETS AVSLUTANDE 

JS avslutar mötet med bön. 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Joel Sjöberg, ordförande    Samuel Bokenblom, sekreterare 


