
PROTOKOLL 

FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 2022-05-19 
 

Närvarande: Lukas Wingren (LW), Joel Sjöberg (JS), Mattias Bokenblom (MB), Ronny Leijon (RL)   

 

§ 28 MÖTETS ÖPPNANDE 

Mötet öppnas med bön för församlingen och dess medlemmar  

 

§ 29 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL  

Föregående protokoll från 2022-04-28 godkänns  

 

§ 30 EKONOMI  

MB informerar om sin kontakt med SHB rörande byggprocessens utveckling.  Banken förstår församlingens situation 

och skickade med att 2,8 mkr i byggfonden var en bra grund.  

MB informerar om situationen med Rolands Gustavsson Grävmaskiner och de obetalda fakturorna för hyra av 

församlingens parkering bakom re:form under två månader hösten 2021.  Eftersom inget skriftligt avtal ingåtts mellan 

företaget och församlingen gör FL bedömningen att det är mycket svårt att få betalt. FL beslutar att avskriva fordran 

och MB får i uppgift att, om det behövs, ta fram ett underlag till bokföringen för 2022 för den avskrivna fordran.  

 

§ 31 HJÄRTSTARTARE  

RL redogör för de alternativ som finns när det gäller hjärtstartare. Hans förslag är att titta på en hyrlösningsvariant. RL 

återkommer i frågan. 

 

§ 32 TJÄNSTER  

JS informerar om att Frida Nygren har bett om en förlängning av sin tjänstledighet med ytterligare sex månader. 

Samuel Bokenblom har meddelat att han inte önskar fortsätta som administratör.  Förutom administration och intern 

och extern kommunikation så finns behov att stärka upp församlingens arbete med barn och familjer. Denna fråga 

har diskuterats av FL flera gånger tidigare.   

FL beslutar att bevilja Frida tjänstledighet i ytterligare sex månader och ger MB och LW i uppgift att till nästa 

Mellringeforum ta fram ett förslag på rollbeskrivningar för en eller två tjänster på sammanlagt 50 procent.  

Synpunkter kommer att tas in från Samuel Bokenblom och Jonathan Rogers.  

 

§ 33 Angeline Leetmas (AL) sjukskrivning ANGELINE LEETMAAS (AL) SJUKSKRIVNING 

JS informerar att AL pågående sjukskrivning sträcker sig på heltid ytterligare två veckor framåt i tiden. FL 

kommunicerar ut detta och en eventuell förlängning av sjukskrivningen till församlingen. FL beslutar att ge en gåva 

från församlingen som en uppmuntran. 

 

§ 34 MELLRINGEFORUM   

Det är mycket som händer i församlingen och behovet av information är stort. FL beslutar att kalla till ett 

Mellringeforum den 5:e juni efter gudstjänsten för att informera kring tjänster, AL:s sjukskrivning och revision av 

Nejlikans årsredovisning.  
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§ 35 GUDSTJÄNSTPLANERING  

FL går igenom sommarens gudsjänster. RL skickar ut förfrågan till potentiella predikanter.  

 

§ 36 TEMAN FÖR HÖSTENS FÖRKUNNELSE 

FL diskuterar olika möjliga teman att utgå ifrån i höstens förkunnelse. JS informerar Jonathan om möjliga teman.  

 

§ 37 NÄSTA FÖRSAMLINGSLEDNINGSMÖTE 

FL planerar in möten för slutet av vårterminen och höstterminen.  

Nästa FL är den 9:e juni kl. 18:30  

Första FL efter sommaren är 11:e augusti. Därefter på torsdagar var tredje vecka, d.v.s. v 35, 38, 41, 44 (tisdag), 47 

och 50. 

 

§ 38 MUSIKLIVET I FÖRSAMLINGEN  

FL tar upp frågan från Birgitta Arnlund om utformningen av församlingens musikliv.  FL är mycket positiva till idén om 

en cafékväll under hösten med sång och musik.  När det gäller musiklivets utformning i gudstjänstsammanhang är 

detta en stor fråga som engagerar många. Det finns anledning att fortsätta samtalet tillsammans med de 

musikansvariga.   

 

§ 39 PARTYTÄLTEN OCH UTHYRNINGAR 

Det har kommit in frågor om uthyrning av församlingens partytält. MB konstaterar att församlingens riktlinjer om 

uthyrning av både lokaler och utrustning kan behöva ses över. FL ger MB i uppgift att se över och vid behov 

uppdatera de rutiner och dokument som finns. 

 

§27 MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutas med bön.   

 

 

 

 

 

  

  

______________________________               ______________________________  

Joel Sjöberg, ordf. Mattias Bokenblom, sekr. 


