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Närvarande: ca 80-90 medlemmar och vänner på plats i kyrkan. 

 

§ 1 MÖTETS ÖPPNANDE 

Lukas Wingren (LW) öppnar mötet med att läsa från Psalm 46. 

 

§ 2 VAL AV ORDFÖRANDE, VICE ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

LW väljs till ordförande, Tommy Wasserman (TW) till Vice ordförande och Samuel Bokenblom till sekreterare. 

 

§ 3 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE 

Harry Matteusson och Ulf-Åke Ödling väljs till protokolljusterare och rösträknare. 

 

§ 4 ÅRSMÖTETS STADGEENLIGA UTLYSNING 

Församlingen beslutar att årsmötet utlystes enligt Mellringekyrkans stadgar. 

 

§ 5 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Årsmötesprotokoll 2021-03-07 godkänns. 

 

§ 6 INKOMNA HÄLSNINGAR TILL ÅRSMÖTET 

LW hälsar från pastor Angeline Leetmaa som är sjukskriven i ca två veckor pga. familjeskäl. Hon hälsar med 

Romarbrevet 14:8, och församlingen ber för henne. 

EFK:s missionsdirektorer Linalie Newman och Ingemar Forss ger en hälsning i en video där de delger vad som hänt i 

EFK under årets gång. Bland annat talar de om ALT:s verksamhet, att EFK nu är delägare av bokförlaget Libris, att Step 

Out startat upp igen och att fem missionärsfamiljer sänts ut. 

 

§ 7 FÖRSAMLINGSLEDNINGENS ÅRSREDOGÖRELSE 

- Sara Wasserman berättar om vad som hänt på Tonår och sommarläger. Sommar-Smajl och Sommar-Chili 

var anpassade för att förhindra smittspridning av COVID-19. På Sommar-Chili följde ungdomar från 
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Brickebergkyrkan och Mötesplatsen med. En video visas med klipp från Tonår och läger där deltagare 

berättar vad Tonår betytt för dem. 

 

Astrid Leetmaa och Selma Kalrberg berättar om Smajl-lägret. De ser fram emot årets läger. 

 

- Ungdomspastor Jonathan Rogers (JR) berättar om vad Gud gör i Tonårsverksamheten. Samuel Bokenblom, 

Albin Byström, Alfons Karlberg, Jonah Rogers, Sara Wasserman, Deborah Bokenblom, Hugo Byström, Rakel 

Bokenblom och Alisa Sjöberg kommer upp på scenen och demonstrerar. JR läser upp Efesierbrevet 4:14. 

 

- Ronny Leijon (RL) och Brigitta Arnlund (BA) berättar om hemgruppsarbetet. Hemgrupperna bygger på tre 

”ben”: Bön, Bibel, Bära. I nuläget finns 18 grupper, 28 ledare/kontaktpersoner och 147 deltagare, varav 137 

är aktiva. 79 av dessa är kvinnor och 58 är män. 120 medlemmar i församlingen är med i hemgrupper. 

Målet under året är att utveckla hemgruppslivet som församling. I höstas bildades ett hemgruppsråd med 

Gunnar Lundberg (GL), BA, RL, AL och JR som har träffats tre gånger och anordnat en Zoom-träff för 

hemgruppsledare. Bibelstudiematerial har utvecklats och finns på hemsidan. RL har inventerat 

hemgrupperna samt gjort en enkät för att ta tempen i dem. BA och GL har gått igenom matrikeln med 

medlemmar. Eftersom det är viktigt att vara med i en hemgrupp så har tanken varit att ta kontakt med 

medlemmar som flyttat/inte längre är aktiva och kolla hur de mår, se om de har hittat ett nytt sammanhang, 

samt uppmuntra att de ska gå med i en grupp. RL och BA uttrycker ett stort tack till alla ledare och 

kontaktpersoner och uppmuntrar församlingen att be för hemgruppsrådet. De avslutar med bön. 

 

- Ulla Johansson (UJ) och Inga Maj Erensjö (IME) berättar om onsdagsbönen. Eftersom bönen arrangeras kl. 

10 är det främst pensionärer som har tid att komma, men de betonar att alla är välkomna på bönen, oavsett 

ålder. På onsdagsförmiddagar bes det för församlingen, specifika böneämnen, landet och världen. UJ 

påminner om Psalm 46. 

 

UJ hälsar från Margareta Andersson som snart fyller 94 år. IME berättar om Rune Westberg som brukade 

vara med på onsdagar och bad innerligt för församlingen, re:form, Nejlikan och Israel. Han är just nu 

sängliggande hela dagarna och fyllde år förra söndagen. IME och Kenneth Erensjö var där i en och en halv 

timme och pratade. Det första Rune frågade om var församlingen.  

 

UJ och IME uppmanar församlingen att inte inte glömma de äldre personerna som gått före och som ber 

innerligt. Avslutar med bön. 

 

- Familjen Hallqvist i Bangkok som stöttas av församlingen har skickat en videohälsning. Mattias och Anna-

Lena Hallqvist jobbar med att möta muslimska studenter och sprida evangeliet. 
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- Johannes och Magda i Laos ska komma hem en stund till Sverige och de låter hälsa att nya människor 

kommer till tro och att utbildning förvandlar livet för folk så att de inte hamnar i trafficking. 

 

- Under flera år har vi stöttat Kea och Birgitta Arnlund i Loki. Arbetet fortsätter där, men en stor utmaning är 

att hitta nya personer som kan jobba där. Lydia Bokenblom (LB) berättar om hur hon reste ner till Loki förra 

året. Hon tyckte det var kul att se skolan som hon har stöttat genom sin kollekt till söndagsskolan genom 

åren.  Avslutar med bön. 

 

- Tobias Nygren (TN) berättar om bygget. Det var ett år sedan församlingen tog ett beslut att gå vidare med 

byggprocessen. Under året har det varit träffar i kyrkan och bygglovshandlingar har skickat in. Det första 

föslaget fick avslag från kommunen, utifrån att kyrkan anses vara så tidstypisk. Ett nytt förslag har skickats in 

och godkänts. Hösten har varit spännande med dialog med kommunen. Hur sopbilen ska kunna backa och 

vända har varit ett stort diskussionsämne? Sista omarbetade förslaget lämnades in i slutet av februari och nu 

väntas det på en remissrunda till av Tekniska Förvaltningen. Om allt är grönt har vi ett beslut. Grannar är 

missnöjda men kommunen har bortsett från dessa klagomål. Vi ber att det ska landa bra. Det går framåt 

men vi väntar på kommunen.  

 

- Kenneth Erensjö (KE) från re:forms styrelse redogör för re:forms historia. Det har stundtals varit tuffa år men 

allting har alltid skett på rätt sätt. I dagsläget är det 10 anställda och under 2021 var det mest jobb någonsin. 

Mycket rivningsarbete. Jobbet är inte det viktigaste, utan människorna som kommer från arbetslöshet och 

får möjlighet att kunna gå vidare till andra tjänster. KE är inne på sitt tionde år som ordförande. Re:form är 

ett socialt, arbetsintegrerat företag som församlingen får bära tillsammans. KE tackar för böner och 

ekonomisk hjälp och uppmuntrar till bön för re:form.  

LW berättar att vi kommer få en hälsning från Nejlikan under nästa Mellringeforum. 

Årsberättelsen kommer skickas ut digitalt vid ett senare tillfälle. 

 

§ 8 EKONOMISK REDOVISNING FRÅN MELLRINGEKYRKAN  

Mattias Bokenblom (MB) redogör för ekonomin. Ekonomisk redovisning gjordes på Mellringeforum 2022-02-13. 

Information finns på hemsidan. MB sammanfattar situationen som att kyrkan gjorde ett 0-resultat förra året, och har 

en stabil ekonomi. 

 

§ 9 REVISIONSBERÄTTELSE 

Mats Hallman (MH) kommer fram för revisionsberättelsen. Han blir tacksam när han läser alla protokoll. 
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MH redogör för revisionsberättelsen för Mellringekyrkan 2021, där Mats Hallman och Linnéa Högberg har varit 

revisorer. 

 

§ 10 ANSVARSFRIHET 

TW leder frågan om ansvarsfrihet. 

Församlingen beslutar, på rekommendation från revisorerna, om ansvarsfrihet för Mellringekyrkans 

församlingsledning, för år 2021. 

 

§11 EKONOMI OCH BYGGET 

MB berättar om hur man kan ge till kyrkbygget och slår ett slag för att man kan låna ut pengar till kyrkan. Kyrkan har 

ca. 500 000 kr i likviditet som säkerhet.  

Nejlikans ekonomi kommer reodvisas på nästa Mellringeforum. 

 

§12 TACK TILL FÖRSAMLINGEN 

Joel Sjöberg (JS) bjuder upp personer på scen som bör tackas särskilt. 

Clas Erensjö tackas för sitt engagemang med kyrkans ekonomi. 

Anders Petterson tackas för att han har varit ordförande för Nejlikan i flera år. 

Tobias Nygren tackas för att han varit fastighetsansvarig och engagerad i byggprocessen. 

Gabriella Egberth tackas för sin tid i församlingsledningen. 

 

Maria Leetmaa leder församlingen i lovsång. 

 

§ 13 MELLRINGEKYRKANS VERKSAMHETSPLAN FÖR 2022 

JS redogör för församlingens verksamhetsplan. Börjar med att läsa upp kyrkans vision. Läser därefter från Jesaja 60:1 

och Psaltaren 18:3. Vi vill vara ett folk på vandring som tillsammans står och bygger – på Guds hus, på gemensamma 

mognadplatser, på det inre livet i gemenskapen och på broar till vår omgivning.  

Församlingens verksamhetsplan läggs till handlingarna. 
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§ 14 FASTSTÄLLANDE AV BUDGET 2022 FÖR MELLRINGEKYRKAN 

MB redogör för Mellringekyrkans budget för 2022. Budgeten är sig lik på många sätt. Vi vill landa på ett positivt 

resultat. Insamlingsnivån har höjts för att ”kunna säkra för banken”. Fullständig redogörelse finns på hemsidan. 

Församlingen godkänner och fastställer Mellringekyrkans budget för 2022, utifrån presentationen under 

Mellringeforum 2022-02-13. 

 

§ 15 OFFERGÅNG FÖR KYRKBYGGET 

 

§ 16 VAL AV FÖRSAMLINGSLEDNING 

TW frågar församlingen om Joel Sjöberg kan väljas som ordförande för 2022. Församlingen svarar ja. 

TW frågar församlingen om Mattias Bokenblom kan väljas för perioden 2022-2025. Församlingen svarar ja. 

 

§ 17 VAL AV REVISORER 

TW frågar församlingen om Linnéa Högberg (en plats är vakant) kan väljas om som revisor till församlingen. 

Församlingen svarar ja. 

 

§ 18 VAL AV ORDFÖRANDE OCH REVISORER FÖR NEJLIKAN 

TW frågar församlingen om Elias Hallman kan väljas som ordförande för förskolan Nejlikan. 

Församlingen svarar ja. 

TW frågar församlingen om Mikael Jacobsson (en plats är vakant) kan väljas till revisor för förskolan Nejlikan.  

Församlingen svarar ja. 

 

§ 19 VAL AV HUVUDLEDARE 

LW frågar församlingen om följande val: 

 Fastighetsansvarig: Clas Erensjö 

 Ljud- och ljusansvarig: Mattias Furberg 
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 Missionsansvarig: Lukas Wingren (omval) 

 Ansvarig för byggruppen: Tobias Nygren (omval) 

 Ansvarig för barnverksamheten: Mikael Jacobsson (omval) 

 Musikansvarig: Sofia Byström/Maria Leetmaa (omval)  

 Valberedningen är vakant 

 

LW finner samtliga frågor med ja besvarade. 

Uppmuntrar församlingen att komma med förslag till de vakanta rollerna. 

 

§ 20 ÖVRIGA FRÅGOR 

LW pratar om situationen i Ukraina. I EFK:s regi har flyktingar kommit till Hjälmargården. Vissa personer i 

församlingen kommer ta emot familjer och vi vill hjälpas åt som församling. Det finns information på vår hemsida.  

Ulf Åke Ödling berättar att vi behöver fler mötesvärdar. Gärna lite yngre personer. Han ber JR lyfta frågan på Tonår. 

RL berättar, med anledning av Ukraina, att organisationen Goda Nyheter har tagit fram två bibelmagasin på Ukrainska 

som kan beställas av församlingar och ber församlingen hör av sig om de vill dela ut dessa. BA frågar vad ett magasin 

är. RL svarar att det är ett häfte med Bibeltexter.  

 

§ 21 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas med lovsång och bön. 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________  

Lukas Wingren, ordf. Samuel Bokenblom, sekr.  

 

 

______________________________  ______________________________  

Ulf-Åke Ödling, justerare Harry Matteusson, justerare 


