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§ 1 INLEDNING OCH ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE 
Församlingens ordförande Anna Gardström hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för 
öppnat.  
 
Att hålla årsmöte innebär att vi som församling både får en möjlighet att blicka bakåt och 
framåt på en och samma gång. Precis som på en bil behöver vi som församling hålla våra 
backspeglar rena för att ha klar sikt på det som har passerat. Men vi får aldrig tillåta oss att 
släppa blicken framåt. Vart vill vi? Och hur kan vi ta avstamp i det som varit? 
 
§ 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 
Församlingsmötet beslutade: 
att godkänna förslaget till dagordning 
 
§ 3 VAL AV MÖTESPRESIDIUM 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja Tomas Röjder till ordförande för årsmötet 
att välja Emil Bryntesson till vice ordförande för årsmötet 
att välja Anton Mannerfelt till sekreterare för årsmötet 
 
§ 4  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja Mathias Holmgren och Solweig Åkerblad till protokolljusterare, tillika 

rösträknare 
 
§ 5  FRÅGA OM MÖTETS STADGEENLIGA UTLYSANDE 
Datum för församlingens årsmöte aviserades i samband med föregående årsmöte den 11 
november 2021. Årsmöteshandlingar har funnits tillgängliga via församlingens hemsida sedan 
den 14 oktober. Enligt församlingens stadgar ska årsmötet utlysas senast fyra veckor i förväg. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att årsmötet är stadgeenligt utlyst 
 
§ 6  FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD 
Församlingsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 108 personer (fysiskt och digitalt via Microsoft Teams) 
 
§ 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING FÖR 2021-2022 
Verksamhetsberättelse 
Pernilla Thorstensson från församlingsstyrelsen föredrog verksamhetsberättelsen och delade 
en reflektion över året som gått. En röd tråd i församlingen har varit vår omsorg om varandra. 
Det är också tydligt att verksamheten fortsatt präglas mycket av Corona-pandemin och dess 
effekter. Många brottas med frågorna: Vad är det nya normala? Hur har omvärlden 
förändrats? Hur har vi förändrats? 
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Vidare har våra två församlingar blivit en under det gångna året. Arbetet med ett nytt namn 
och en ny identitet har tagit mycket tid och fokus. Hög omsättning i personal och ideella roller 
har också varit en utmaning. 
 
Resultaträkning: 
Jacob Jobrant från Ekonomiutskottet presenterade församlingens resultat- och balansräkning. 
Några tydliga avvikelser jämfört med tidigare år är ett lägre offrande, lägre intäkterna från 
konferensbolaget och högre fastighetsrelaterade utgifter. Trots detta är årets resultat betydligt 
bättre än väntat, något som beror på två ovanligt stora testamentsgåvor.  
 
Likt föregående år har en fel noterats i årsredovisningen där posten ”Ledberg samgåendet” 
ska benämnas ”Limmernäspengarna”. Detta kommer att korrigeras. 
 
Ordet lämnades fritt för frågor och kommentarer kring verksamhetsberättelsen och 
årsredovisning. 
 
§ 8  REVISORERNAS BERÄTTELSE 
Jacob Jobrant föredrog revisionsberättelsen. Revisorerna tillstyrker att styrelsen beviljas full 
ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.  
 
§ 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSEN 
Församlingsmötet beslutade: 
att lägga årsredovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för perioden 

2021-09-01 – 2022-08-31 till handlingarna 
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-09-01 – 2022-08-31 
 
Anna Gardström tackade de avgående styrelseledamöterna Mattias Elander och Staffan 
Forslund för deras tid i styrelsen och överräckte varsin blomma. 
 
§ 10 VAL AV ORDFÖRANDE FÖR FÖRSAMLINGEN 
Amanda Wedberg presenterade valberedningens arbete under året och lyfte delar av resultatet 
från den enkätundersökning som valberedningen låtit genomföra under hösten.  
 
Till ordförande för församlingen föreslår valberedning omval av Anna Gardström. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja Anna Gardström till ordförande för Equmeniakyrkan Linköping för en 

period om 1 år. 
 
§ 11 BESLUT OM ANTAL LEDAMÖTER I STYRELSEN 
Valberedningen föreslår att antalet ledamöter i församlingsstyrelsen utökas från åtta till nio 
ledamöter, utöver ordförande. Detta är ett önskemål från styrelsen för att kunna fördela 
arbetet på ett bra sätt och säkerställa kontinuitet över tid. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att antalet ledamöter i församlingsstyrelsen ska vara nio stycken, därutöver 

ordförande 
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§ 12 VAL AV FÖRSAMLINGSSTYRELSE 
Amanda Wedberg presenterade valberedningens förslag på ledamöter till styrelsen: 
Lena Josefsson (omval, 1 år), Birgitta Johansson (omval, 2 år), därutöver finns det tre vakanta 
platser. 
 
Följande ledamöter kvarstår i styrelsen: Lena Ekermo, Anders Erlandsson, Pernilla 
Thorstensson, Jörgen Tholander 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja ledamöter till församlingsstyrelsen i enlighet med valberedningens förslag 
 
§ 13 VAL AV VICE FÖRSAMLINGSFÖRESTÅNDARE 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja Lars Hermansson till vice församlingsföreståndare 
 
§ 14 VAL AV REVISORER 
Amanda Wedberg presenterade valberedningens förslag till revisorer för församlingen: 
Ordinarie: Emma Westholm och Astrid Tingström 
Suppleanter: Anna Lindberg och Mattias Hägg 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja revisorer och revisorssuppleanter i enlighet med valberedningens förslag 
 
§ 15 BESLUT OM BUDGET FÖR KOMMANDE VERKSAMHETSÅR 
Jacob Jobrant från Ekonomiutskottet presenterade styrelsens budgetförslag för det kommande 
verksamhetsåret. I budgeten förväntas såväl offrande som intäkterna från konferensbolaget att 
öka. Marcus Lind informerade också om att översyn av konferensbolagets verksamhet pågår 
för att säkerställa den långsiktiga lönsamheten. 
 
Ordet lämnades fritt för frågor och kommentarer. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att anta styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret 2022-2023 
 
§ 16 AJOURNERING 
Mötet ajournerades för fika. 
 
§ 17 JUSTERING AV RÖSTLÄNGD 
Tomas Röjder hälsade alla välkomna tillbaka efter fikat och informerade om uppdateringar i 
röstlängden. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att fastställa röstlängden till 110 personer, varav 87 deltar fysiskt i lokalen, och 23 

deltar digitalt via Microsoft Teams 
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§ 18 BESLUT OM BETANIAKAPELLET I LEDBERG 
Anna Gardström från församlingsstyrelsen presenterade bakgrunden till förslaget att avyttra 
Betaniakapellet i Ledberg. Frågan har diskuterats vid ett församlingsmöte under hösten. Vid 
församlingsmötet uppfattade styrelsen att det fanns en tydlig inriktning att sälja kapellet då 
både driftkostnader och renoveringsbehov ansågs vara för stora. Styrelsen vill poängtera att 
det är just fastigheten som föreslås avyttras, medan man vill säkerställa att den verksamhet 
som finns i kapellet kan fortsätta under andra former även efter en försäljning. 
 
Ordet lämnades fritt för frågor och kommentarer. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att avyttra Betaniakapellet i Ledberg under 2023. I samband med detta avser 

församlingen att erbjuda ny plats för scoutverksamheten. 
 
Efter beslutet begärde Jonas Blidelius ordet och lyfte ett tilläggsyrkande gällande det 
kommande arbetet med att hitta en alternativ lokal att bedriva scoutverksamheten i. Efter 
jämkning kring lydelsen i yrkandet valde församlingsstyrelsen att tillstyrka förslaget. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att en grupp tillsätts för att skapa förslag kring möjligheter och lösningar för att 

fortsätta bedriva scoutverksamheten. Gruppen rapporterar till styrelsen och för 
en löpande dialog med ledningsgrupp fastighet. 

 
§ 19 UNDERRÄTTELSE AV EQUMENIA LINKÖPINGS VAL 
Tomas Röjder, avgående ordförande i Equmenia, gav en kort redogörelse för de val som 
gjordes vid Equmenias årsmöte tidigare under hösten: 
 
Ordförande: Jacob Wallhagen 
Vice ordförande: Emil Boberg 
Kassör: Vakant 
Övriga ledamöter: Oskar Dawidsson, Hanna Thörnberg, Emilia Thorsten Ingrid Bergström, 
Anton Karlsson 
 
§ 20 VAL AV ÖVRIGA UPPGIFTER INOM FÖRSAMLINGENS OLIKA GRENAR 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja i enlighet med valberedningens förslag och lägga dessa till handlingarna.  
 
§ 21 VAL AV OMBUD TILL EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS 
Marcus Lind informerade om att styrelsen för närvarande ser över hur församlingens 
representation vid kyrkokonferensen ska se ut framöver. Förslaget är därför att frågan om 
ombud bordläggs för vidare beredning i styrelsen och att ett beslut istället fattas under våren. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att bordlägga frågan och uppdra åt styrelsen att återkomma med förslag till ombud 

vid ett församlingsmöte under våren 
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§ 22 VAL AV ÖVRIGA OMBUD 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja övriga ombud i enlighet med valberedningens förslag.  
 
§ 23 VAL AV VALBEREDNING 
Det saknas förslag på flera personer till församlingens valberedning. Sedan förra årsmötet 
kvarstår Jonas Blidelius. Amanda Wedberg föreslås för omval 2 år. Tre platser är vakanta. 
 
Församlingsmötet beslutade: 
att välja Amanda Wedberg till församlingens valberedning för en period om 2 år 
 
att ge styrelsen mandat att tillsätta ytterligare personer i valberedningen 
 
§ 24 BESLUT ANGÅENDE BABETTES KAFFERIS FRÅGA OM ATT FÅ SERVERA 

ALKOHOL 
Under våren 2022 inkom Babettes Kafferi med en förfrågan till styrelsen om att få ansöka om 
alkoholtillstånd. Styrelsen informerade kring detta på ett församlingsmöte under våren, och 
frågan togs upp till diskussion vid församlingsmötet den 25 september. 
 
Ordet lämnades fritt för frågor och kommentarer.  
 
Efter diskussionerna valde styrelsen att dra tillbaka sitt ursprungliga förslag och föreslog 
istället att en bredare översyn av Baptistkyrkans lokaler genomförs.  
 
Församlingsmötet beslutade: 
att uppdra åt styrelsen att utreda det långsiktiga nyttjandet av Baptistkyrkans 

lokaler och presentera ett förslag till församlingen, senast vid årsmöte 2024. 
 
§ 25 INFORMATION FRÅN FÖRSAMLINGSLEDNINGEN 
Församlingens långsiktiga mål 
Vid förra årsmötet fick styrelsen i uppgift att se över församlingens långsiktiga mål – att 
församlingen senast 2028 ska vara fri från banklån och att vi ska ha minst 300 deltagare per 
gudstjänst. Marcus Lind informerade att vi nu nått halvvägs och att målen fortsatt är 
relevanta. Ekonomin är fortfarande en utmaning, inte minst i spåren av högre energipriser, 
inflation och Corona-pandemin. Även vikten av gudstjänstfirande känns minst lika relevant 
idag.  
 
Styrelsen vill utöver de två långsiktiga målen lägga till ytterligare ett fokusområde: Att vi vill 
vara en öppen församling. Tidigare har begreppet ”öppen kyrka” ofta använts, men nu är det 
viktigt att vi också sänker trösklarna att faktiskt komma in i församlingen. 
 
Nästa årsmöte 
Styrelsen kallar till årsmöte den 18 november 2023. 
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§ 26 BEHANDLING AV ÄRENDEN INKOMNA TILL ÅRSMÖTET 
Inga övriga ärenden har kommit in. 
 
§ 27 AVSLUTNING 
Ordförande tackade för sig och förklarade därefter årsmötet avslutat. 
 
BILAGOR 
1 Verksamhetsberättelse, Årsredovisning, Revisionsberättelse 
2 Valberedningens förslag 
3 Budgetförslag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anton Mannerfelt   Tomas Röjder 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mathias Holmgren   Solweig Åkerblad 
Justerare    Justerare 


