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Närvarande: 58 personer, enligt närvarolista 
 
§ 1 Inledning 

Församlingsstyrelsens ordförande Anna Gardström hälsade alla välkomna och 
förklarade församlingsmötet för öppnat. 

 
§ 2 Mötets utformning 

a) Val av mötesfunktionärer 
 Församlingsmötet beslutade: 
 att välja Anna Gardström till mötesordförande 
 att välja Anton Mannerfelt till sekreterare 
 att välja Morgan Filipsson och Kristina Uhlin till protokolljusterare 
 
b) Godkännande av dagordning 
 Församlingsmötet beslutade: 
 att godkänna den föreslagna dagordningen  

 
c) Mötets stadgeenliga utlysande 
 Församlingsmötet beslutade: 
 att anse församlingsmötet stadgeenligt utlyst 
 
d) Fastställande av röstlängd 
 Församlingsmötet beslutade: 
 att fastställa röstlängden för församlingsmötet till 58 personer 
 

 
§ 3 Församlingens ekonomiska situation 

Sedan i höstas sköts församlingens ekonomi till stor del av bokföringsfirman UCS. 
På grund av avhopp från ekonomiutskottet går överlämning dock långsammare än 
tänkt och det är fortfarande många rutiner som behöver falla på plats. 
 
Församlingens likviditet har under det senaste året varit väldigt ansträngt, med ett 
högt utnyttjande av checkkrediten som följd.  Situationen idag är acceptabel, men 
ekonomiutskottet ser fortsatt risker att klara de tunga sommarmånaderna som ofta 
innebär en stor belastning för likviditeten. 
 
För att sänka nyttjandet av checkkrediten vill styrelse och ekonomiutskott få 
mandat att omvandla upp till 2 MSEK av krediten till banklån. Samtidigt önskar man 
behålla nuvarande kreditutrymmet om 3 MSEK för checkkrediten. 
 
Ett sätt att undvika behovet av ytterligare banklån är om fler av församlingens 
medlemmar kan bidra med medlemslån. En kampanj kommer därför att startas 
med ambitionen att öka församlingens medlemslån med 1 MSEK till sommaren, och 
2 MSEK till årsmötet. Om kampanjen faller väl ut och dessa pengar kan samlas in ser 
ekonomiutskottet inget behov av att teckna ytterligare banklån. 
 

 Församlingsmötet beslutade: 
 att ge ekonomiutskottet mandat att omvandla upp till 2 MSEK av församlingens 

checkkredit till banklån, med bibehållet kreditutrymme för checkkrediten 
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§ 4 Information om medlemslån 

Andreas Örnberg och Anna Gardström från församlingsstyrelsen informerade om 
behovet av ytterligare medlemslån och hur man går tillväga för att teckna nya lån. 
All administration av lånen sköts av Per Rydwik och alla bidrag över 5 000 kr är 
välkomna. 

 
§ 5 Personalläget 

Sedan nyår och under våren sker flera personalförändringar i församlingen och 
konferensbolaget. Marcus Lind är föräldraledig deltid under februari och heltid från 
och med mars till augusti. Bernt Åkerblad vikarierar 50 % under Marcus 
föräldraledighet.   
 
Församlingssekreterare Margaretha Dahl har aviserat att hon går i pension till 
sommaren och en grupp bestående av Gunnel Karlsson, Marcus Lind, Sebastian 
Nordh, Sofia Mannerfelt och Johannes Walfridsson har tillsatts för att se över hur 
Margarethas arbetsuppgifter ska hanteras framöver, samt hur en eventuell 
ersättningsrekrytering skulle kunna se ut.  
 
I konferensbolaget har Catrine Rapp anställts som café- och köksansvarig. Hon 
ersätter till stor del Maria Johansson som slutade i höstas, men kommer inte att 
arbeta lika aktivt i konferensserveringen. I konferensservering har Madelen 
Rönnmark anställts på 80 % under våren. Denna tjänst är delvis en nysatsning för 
att kunna möta en högre efterfrågan på konferensbolaget. Tjänsten kommer att 
utvärderas senare under våren. 
 
Annelie Hammarlund och Emma Persson har anställts som nya cafébiträden. 

 
§ 6 Enkät om gudstjänstdeltagande 

På höstens årsmöte beslutades att styrelsen skulle arbeta vidare med motionen 
gällande gudstjänsttid. Under mars kommer styrelsen därför att distribuera en 
enkät gällande gudstjänsttid. Pernilla Thorstensson från församlingsstyrelsen 
presenterade det tänkta innehållet i enkäten. 
 
Maria Lundgren lyfte möjligheten att utnyttja enkäten för att ställa flera frågor om 
gudstjänstens utformning, någonting som styrelsen lovade att ta med i det 
fortsatta arbetet. 

 
§ 7 Övriga frågor 

Johan Gunnarsson från Ledningsgrupp Musik informerade om den pågående 
flygelrenoveringen som beräknas vara avslutad någon gång under våren. 
Nuvarande flygel kommer att ersätta nuvarande flygel i Mariasalen. 
 
Marcus Lind informerade också om att församlingens hemsida kommer att byta 
plattform i slutet på februari. Nuvarande plattform har under lång tid dragits med 
driftproblem som man nu hoppas komma till bukt med. 
 

§ 8 Avslutning 
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Anna Gardström tackade alla närvarande och förklarade församlingsmötet för 
avslutat.	Mötet avslutades därefter med bön. 

 
 
 
 
 
 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Anton Mannerfelt   Anna Gardström 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
Morgan Filipsson   Kristina Uhlin 


