Protokoll

Ombudsförsamlingens årsmöte den 29 april 2021 kl 17.00
Digitalt möte via Teams
§§ 1 – 22
n = närvarande
å = återbud
f = frånvarande
Beslutande
Linköpings Domkyrkopastorat
Domkyrkopastoratets kyrkoråd

Kärstin Brattgård, n

Gottfridsbergs församling

Lena Blom, f
Ingar Lundqvist, å
Hans Ragnarsson, f
Mia Zetterlund, å

Landeryds församling

Mona Eriksson, f
Ulrika Ohlander, n

Linköpings Berga församling

Elisabeth Ajax, n
Elisabeth Helltegen, n

Linköpings Domkyrkoförsamling

Esther Surjan, f
PerArne Flogell, å
Inger Persson, n
Gunilla Tegnevik (suppleant), n
Albert Shihade (suppleant), n
Linda Lundquist (suppleant), n

Linköping Johannelunds församling Nils-Olof Åkerblom, n
Therese D Dahlberg, n
Linköpings Ryd församling

Hanna Johansson, n
Anne-Marie Johnsson, n
Peter Mozard, n

Linköping S:t Lars församling

ombud saknas

Linköpings Skäggetorp församling

Jens Wiethege, f

Protokoll från Linköpings Stadsmissions årsmöte 2021-04-29
Sidan 1 (7)

Kärna församling

Lena Gustavsson, f
Carl Jyllermark, f

Norrköpings pastorat

Thomas Wärfman, f
Camilla Ruben, f

Slaka-Nykils pastorat

Ingrid Dahlberg, f
Maria Grankvist, n
Kristina Härnkloo, f
Anne-Margret Axelsson, f

Vikingstads församling

Lars Roxå, f
Julia Lindberg, å

Vist-Vårdnäs pastorat

Björn Lindblom, f
Christer Nilsson, f
Barbro André, n
Britt-Marie Edman, f

Vreta klosters församling

Tobias Göransson, f
Sture Lahrin, å

Åkerbo pastorat

Ylva Bjerke, f
Elsie Bogren, f
Inger Törnvall, f

Citykyrkan

Anders Ahlberg, f

EFS missionsförening

Ann-Catrin Kariis, n

Ekumeniakyrkan Skeda

Karin Karlsson, n
Rose-Marie Bjärgvide, f

Församlingen Treklangen Nykil

Per-Åke Johansson, n
Anette Forss, n

Linghemskyrkan

Bo Axelsson, f
Gunnar Axelsson, f
Tommy Hägg, f

Linköpings 1:a baptistförsamling

Lisbeth Kjellander, n

Linköpings missionsförsamling

Eva Elander, f
Mathias Holmgren, f
Stefan Gustafsson, f
Bernt Åkerblad (suppleant), å
Ragnar Asserhed (suppleant), f
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Ryttargårdskyrkan

Karin Ljunggren, å
Åke Strand, f
Erik Lilje, f

S:t Nikolai katolska församling

Samuel Lindskog, f
Jussi Tranesjö, f
Shabia Shabo, f

Närvarande utan rösträtt
Stadsmissionens styrelse

Pether Nordin, n
Anders Jonsson, n
Andreas Hellgren, n
Anna Brynås, å
Anna Ramén, n
Christina Landoff, n
Frida Roth, n
Gunilla Brynell-Johansson, n
Gustav Sandberg, n
Henric Oscarsson, n
Lana Brunell, å
Lars Vikinge, n
Rebecka Hovenberg, n

Direktor

Sanna Detlefsen, n

Direktorsassistent

Ann-Mari Pykett, n

Revisor

Rickard Anund, n

Valberedningen

Torbjörn Boström, n
David Partain, f
Maria Forsell, f

Medarbetare från Stadsmissionen

Malin Karlsson, n
Kenneth Humling, n
Kerstin Ellis, n
Linda Claesson, n
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§ 1 Inledning och årsmötets öppnande
Styrelsens ordförande Pether Nordin hälsade välkommen och inledde mötet med att läsa
”Mästaren” och ”Stenen”, två dikter ur Bo Setterlinds samling ”Landet i höjden”. Dikterna
framhäver det vackra i trasighet och understryker att vi alla, inklusive de människor
Stadsmissionen möter, är som stenar på marken - fantastiska om vi bara ger oss tid att se dem!
Därefter citat från Amos 5:24. Årsmötet förklarades öppnat.
§ 2 Upprop och fastställande av röstlängd
Upprop av anmälda ombud genomfördes.
Beslutades
- att fastställa röstlängden.
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Beslutades
- att till ordförande välja Malin Karlsson.
- att till sekreterare välja Ann-Mari Pykett.
§ 4 Val av två protokollsjusterare och rösträknare
Beslutades
- att till protokollsjusterare välja Anne-Marie Johnsson och Peter
Mozard, båda från Linköpings Ryd församling att utöver
ordförande justera protokollet.
- att utse Kenneth Humling till rösträknare.
§ 5 Årsmötets stadgeenliga utlysande
Stadgeenligt ska kallelse till årsmötet ske fyra veckor i förväg. Kallelsen skickades till
medlemmar med anmäld mejladress den 15 mars. Postala utskick till medlemmar utan
mejladress gjordes samma dag.
Beslutades
- att förklara mötet stadgeenligt utlyst.
§ 6 Godkännande av föredragningslistan
Beslutades
- att godkänna föredragningslistan.
§ 7 Framläggande av årsredovisningen
Stadsmissionens direktor Sanna Detlefsen rapporterade från året som gått och riktade ett
särskilt tack till alla som engagerat sig i Stadsmissionen.
Beslutades
- att tacka för informationen som lades till handlingarna.
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§ 8 Revisionsberättelsen
Rickard Anund, auktoriserad revisor för PwC och Stadsmissionens revisor avlämnade sin
rapport och bekräftade att årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en rättvisande bild av föreningens resultat per den 31 december 2020. Revisionen
omfattas av årsredovisningens sidor 30–49 i den tryckta årsberättelsen.
Beslutades
- att tacka för informationen som lades till handlingarna.
§ 9 Fastställande av årsredovisningen
Beslutades
- att fastställa årsredovisningen för år 2020.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet
Revisor tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och direktor ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Beslutades
- att bevilja styrelsen och direktor ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
§ 11 Information om övergripande mål för 2021
Direktor presenterade huvuddragen i Stadsmissionens strategi 2021–2024, benämnd ”Mer för
fler”.
Beslutades
- att tacka för informationen som lades till handlingarna.
§ 12 Information om budget 2021
Stadsmissionens administrativa chef Kerstin Ellis redogjorde för budget 2021.
Beslutades
- att tacka för informationen som lades till handlingarna.
§ 13 Beslut om medlemsavgifterna för 2021
Beslutades
- att församlingar inom Svenska kyrkan bör erlägga 7,80 kr per
kyrkotillhörig och för övriga samfund rekommenderas 30 kr
per medlem.

Protokoll från Linköpings Stadsmissions årsmöte 2021-04-29
Sidan 5 (7)

§ 14 Styrelsens förslag till reviderade stadgar
Styrelsens ordförande redogjorde för skälen till förslaget och de två grundförändringarna.
Beslutades
- att genomföra stadgeändringen enligt förslag.
- att ytterligare beslut fattas vid ett extrainsatt digitalt årsmöte
den 25 maj kl 17.00
Konstaterades att beslutet fattats enhälligt.
§ 15 Motioner
Stadgarnas §4 anger att medlemmarna äger rätt att inlämna motioner till årsmötet. Motionerna
skall vara Stadsmissionen tillhanda före januari månads utgång.
Beslutades
- att till protokollet notera att inga motioner inkommit.
§ 16 Val av styrelsens ordförande
Beslutades
- att till ordförande för ett år välja Pether Nordin (omval).
§ 17 Val av övriga styrelseledamöter
Lars Vikinge, Anna Ramén, Henric Oscarsson, Anna Brynås och Anders Jonsson har ett år
kvar av mandatperioden och är därmed inte valbara.
Beslutades
- att för två år välja Andreas Hellgren (omval), Gustav Sandberg
(omval), Lana Brunell (omval), Frida Roth (omval), Christina
Landoff (nyval) samt Gunilla Brynell-Johansson (nyval).
- att för ett år välja Rebecka Hovenberg (fyllnadsval).
§ 18 Val av auktoriserad revisor
Beslutades
- att för ett år välja auktoriserade revisionsbolaget PwC med
auktoriserade revisorn Rickard Anund som huvudansvarig.
§ 19 Val av valberedning, tre ledamöter
Torbjörn Boström, valberedningens sammankallande meddelade att varken Maria Forsell,
David Partain eller han själv längre står till årsmötets förfogande.
Beslutades
- att ny valberedning utses vid det extra årsmötet den 25 maj.
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§ 20 Nästa möte
Extrainsatt årsmöte hålls den 25 maj. Höstens ombudsmöte hålls den 5 oktober.
Beslutades
- att notera informationen till protokollet.
§ 21 Övrigt
Inga övriga ärenden lyftes.
§ 22 Avslutning
Pether Nordin avslutade mötet med att välkomna Christina Landoff, Gunilla BrynellJohansson och Rebecka Hovenberg till styrelsen och tacka ombudsförsamlingen för det
förtroende de visar styrelsen.
Tack utgick också till Stadsmissionens medarbetare, revisor, den avgående valberedningen
och de ledamöter som lämnar sina uppdrag; Gunilla Sandh, Malin Forsgren och Lars
Fredriksson.
Ett särskilt tack riktades direktor för hennes stora hjärta och engagemang för människor i
utsatta situationer. Med detta förklarades årsmötet 2021 för avslutat.

Vid protokollet,
dag som ovan

Ann-Mari Pykett
Mötessekreterare

Pether Nordin
Styrelsens ordförande

Malin Karlsson
Årsmötets ordförande

Anne-Marie Johnsson
Justerare

Peter Mozard
Justerare
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