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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 (SB) till mötets sekreterare. 

 

§3 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll från det ekonomiska årsmötet, Mellringeforum 2022-06-05 godkänns. 

 

§4 EKONOMISK RAPPORT  

Mattias Bokenblom (MB) redogör för församlingens ekonomi. Vi har ett högt och stabilt givande i församlingen vilket, 

i kombination med lägre kostnader än budgeterat har gett ett överskott på ca 100 000 kr under årets första fem 

månader. De senaste fyra, fem åren har församlingens likviditet stärkts betydligt och förutom närmare 2,7 mkr i 

byggfonden har församlingen nästan ytterligare en 1 mkr i likvida medel. 

Inga övriga frågor. 

 

§5 ANSVARSFRIHET FÖR NEJLIKANS STYRELSE 

Mikael Jacobsson (MJ), revisor för Förskolan Nejlikans styrelse, läser upp Nejlikans revisionsberättelse.  

Församlingen beslutar, på rekommendation av MJ, om ansvarsfrihet för Nejlikan för år 2021. 

 

§6 INFORMATION OM VÅR FÖRESTÅNDARES SJUKSKRIVNING  

Under denna vecka började Angeline Leetmaa (AL) jobba 25 %, denna procentsats sträcker sig tre veckor framåt. I 

slutet av perioden kommer en uppföljning ske. Hon kommer inte predika eller vara ansiktet utåt under denna tid 

utan får jobba hemifrån i lugnare takt. Det är viktigt att hon får mjukstarta och vi uppmuntrar till fortsatt bön. JS 

rapporterar att hon mår bättre. 

 

§7 TJÄNSTER TILL HÖSTEN 

Frida Nygren har tackat nej till att komma tillbaka till sin tjänst efter tjänstledighet och vi gratulerar henne till ett nytt 

jobb. Hennes tjänst har under året delats upp på Kea Arnlund och SB. Kea fortsätter ideellt men SB har meddelat att 

han inte kommer fortsätta som anställd under hösten. Vi har alltså en halvtidstjänst att fylla. FL har pratat om att 

anställa någon ansvarig för det administrativa och för barnverksamheten. Inom en snar framtid annonserar vi om 

detta. Vi söker antingen en person som har ansvar för båda eller anställa så vill vi anställa två personer.  

 

Fråga: Hur många procent skulle tjänsten innefatta?  
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Svar: 50 % är det som finns budgeterat.  

 

Fråga: Vad innefattar barntjänsten?  

Svar: Det kan vara att ha ett ansvar för Mix, att planera inför söndagarnas barngudstjänster, och ha ett ansvar för 

familjegudstjänster. 

 

Jonathan Rogers meddelar att KSM-Ung söker en barnlägerkoordinerare på deltid. Dessa tjänster skulle kanske kunna 

kombineras? 

 

JS ber för att allt ska lösas. 

 

§8 ÖVRIGA FRÅGOR  

JS bjuder fram Ronny Leijon som fyller 60 år imorgon. Församlingen sjunger för honom.  

Ronny ansvarar just nu för att fixa predikanter till gudstjänster och är så glad för den tjänstvillighet som finns inom 

församlingen. 

 

FL fått frågor om att köpa in en hjärtstartare till kyrkan. ICA har precis köpt in en vilken ska kunna användas ifall något 

händer i kyrkan. SB får i uppgift att sätta upp en lapp om detta i kyrkan. 

 

Birgitta Arnlund informerar om att omsorgskassan fortfarande ligger vilande. Vi som församling behöver tänka efter 

hur vi kan hjälpa folk i vårt samhälle. Hur gör vi det som församling? Hur möter vi våra äldre som behöver hjälp?  

Om någon känner att de vill jobba med omsorgsarbetet ombeds de kontakta FL. 

 

Gabriella Egberth informerar om att vi behöver fler personer till städ och serveringsgrupperna.  

Kontakta Gabriella via husligt@mellringekyrkan.se om du vill vara med och hjälpa till. 

 

Mikael Jacobsson blir glad när han hör om barnverksamhetstjänsten. 

 

Ola Windås tycker att det vore kul att höra mer om vad som händer i hemgrupperna på Gudstjänsterna. 

 

§9 MÖTETS AVSLUTANDE 

JS avslutar mötet. 

 

 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Joel Sjöberg, ordförande    Samuel Bokenblom, sekreterare 
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