
 

 

Dagordning för årsmöte i Equmeniakyrkan Linköping 2022-11-12 

1. Inledning 

2. Godkännande av dagordning 

3. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet 

4. Val av två justerare tillika rösträknare 

5. Fråga om mötets stagdeenliga utlysande 

6. Fastställande av röstlängd 

7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 

10. Val av församlingens ordförande för ett år 

11. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 

12. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

13. Val av vice församlingsföreståndare 

14. Val av två revisorer och ersättare för dessa 

15. Beslut om Betaniakapellet i Ledberg 

16. Beslut om budget för kommande verksamhetsår 

17. Underrättelse av Equmenia i Linköpings val av styrelse och ledare 

18. Val av övriga uppgifter inom församlingens olika grenar 

19. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 

20. Val av övriga ombud 

21. Val av valberedning 

22. Beslut angående Babettes kafferis fråga om att få servera alkohol 

23. Behandling av ärenden inkomna till mötet. 

24. Avslutning 



15. Frågan kring Betaniakapellet i Ledberg 

Baserat på församlingsmötet 25 september, där styrelsen efterfrågade 
församlingens åsikter och tankar kring ägande och användandet av 
Betaniakapellet, lägger styrelsen fram ett förslag till beslut enligt nedan. 

Styrelsen vill tydligt skilja på fastighetsfrågan och verksamhetsfrågan, och ser 
det angeläget att värna möjligheten för verksamheten att kunna fortsätta även 
om lokalen avyttras. 

 

Förslag till beslut: 

• Att församlingen avyttrar Betaniakapellet i Ledberg under 2023. I samband 
med detta avser församlingen att erbjuda ny plats för scoutverksamheten.  

 

 
  



22. Frågan kring Babettes och alkoholtillstånd 

Babettes Kafferi inkom med en förfrågan till styrelsen om att få ansöka om 
alkoholtillstånd under våren 2022. 

Styrelsen informerade kring detta på ett församlingsmöte under våren, och 
insamlade tankar och synpunkter i frågan. 

Detta skickades ut som underlag inför församlingsmötet 25 september. 

Trots att det fanns bredd i synen på sakfrågan var samtalsklimatet gott. Utifrån 
den input detta gav styrelsen lägger styrelsen fram följande förslag till beslut: 

 

Förslag till beslut: 

• Tillåta Babettes Kafferi att ansöka om alkoholtillstånd för de lokaler de 
idag disponerar – dvs cafédelen, vilket innebär ett tydligt nej till att 
tillåta alkoholförtäring i kyrksalen.  

• Arbeta för att certifiera Drottninggatan som alkoholfri lokal enligt 
VITA nykter.  

 
 


