
Protokoll fört vid EFS Missionsförening i Hammarbykyrkans 
årsmöte 
 
Lördagen den 12 mars 2016 
 
 
 
§ 1 Inledning 

 
Föreningens ordförande Göran Ahlforn inledde, hälsade välkommen och 
förklarade mötet öppnat.  
 

§ 2 Godkännande av dagordningen 
 
Den förelagda dagordningen godkändes. 
 

§ 3 Val av årsmötesfunktionärer 
 
Till presidium valdes: 
Ordförande:  Lars Jakobsson 
Vice Ordförande:  Staffan Perbo 
Sekreterare: Nils-Erik Markgren 
 
Till justerare valdes Anders Parsmo och Kristina Laestander. 
 
Till rösträknare valdes Erik Bergström och Åsa Mulder.  
 

§ 4 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning 
 
Årsmötets utlysning redovisades och godkändes. 
 

§ 5 Styrelsens redogörelse för det gångna året 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Göran Ahlforn föredrog en sammanfattning av verksamhetsberättelsen 
för år 2015 (se bilaga 1). Trots få anställda har de flesta aktiviteter 
bibehållits. Medlemsantalet är samma som föregående år. Antalet 
gudstjänstbesökare har minskat med 4 %.  
 
Gunilla Björkqvist anmodade styrelsen att till kommande år skicka ut 
årsmöteshandlingarna i mer god tid före årsmötet så att man har tid att 
studera dessa innan årsmötet. 
 
Lennart Bergström uttryckte en önskan att han och hans fru kallas till 
styrelsen för att höra deras synpunkter kring diakonin. Gunilla 
Björkqvist uttryckte sitt stöd för detta men uppmanades av 
mötesordföranden att formulera sitt yrkande skriftligt.  
 
Yrkandet blev inte klart under årsmötet så årsmötet kunde inte ta 
ställning till det och skall därför beaktas som ett särskilt yttrande från 
Gunilla Björkquist. Yttrandet lyder som följer: 
 

”Årsmötet uppdrar till den nya styrelsen att kalla Lennart och Maria Bergström 

till ett möte för att höra dem i den sak Lennart Bergström framförde under 



årsmötet, att deras initiativ gällande diakoni har hindrats och att brev till 

styrelsen gällande förslag till utveckling av diakonin inte öppnats och lästs, samt 

uppdras till den nya styrelsen att rätta till där så behövs i ärendet” 

 
EKONOMI 
 
Göran Ahlforn redogjorde för ekonomin under det gångna året (se bilaga 
2). Balansräkning per 31/12 2015 redovisarvisar en omslutning på 
2 887 242 kr. Det redovisade resultatet är en förlust på 510 800 kr 
vilket är enligt budget.  
 
Anders Lindmark påpekade att rubriken ”Resultaträkning 2016” på 
sidan 3 skall vara ”Resultaträkning 2015”. 
 
Jan-Åke Roos ställde en fråga om det kan vara möjligt att bearbeta 
distriktet för att få loss kapital från Beskowska fonden och inte bara 
avkastning. 
 
Mattias Öberg frågade om någon jobbar med frågan ”icke-teritoriella 
församlingar” så att man kan betala sin kyrkoskatt till 
Hammarbykyrkan. Svaret är nej och signalerna från Svenska Kyrkan 
när frågan tagits upp centralt har inte varit positiva. 
 
Gertrud Häger efterlyste en sammanställning av resultat för olika 
verksamheter så att man blir mer stimulerad att försöka nå ett bra 
resultat för ”sin” verksamhet. Carl- Olof Strand svarade att en sådan 
redovisning finns men inte tagits med i årsmöteshandlingarna. 
 
Anders Lindmark föreslog att man framgent redovisar ekonomin 
månadsvis på en anslagstavla och drar igång kampanjer när 
inkomsterna halkar efter. 
 
Katarina Wiksten ifrågasatte om bidrag som bara slussas vidare till den 
persiska föreningen ska vara med i redovisningen.  
 
Gunilla Björkqvist frågade om de kvartalsvisa redovisningarna som 
beslutades på förra årsmötet hade genomförts. Svaret var nej men det 
ekonomiska läget har presenterats i utsända föreningsbrev 
 

§ 6 Revisorernas berättelse 
 

Christer Lundmark föredrog revisorernas berättelse (bilaga 3). Årsmötet 
beslutade att i enlighet med revisorernas förslag fastställa de framlagda 
resultat- och balansräkningarna. 
 

§ 7 Fråga om styrelsens ansvarsfrihet 
 
Baserat på de gjorda föredragningarna beslutade årsmötet att i enlighet 
med revisorernas förslag bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter. 
 
 
 
 
 
 
 



§ 8 Verksamhetsplan och budgetförslag för 2016  

 
VERKSAMHETSPLAN 
 

Kristina Laestander-Roos och Maria Olson redogjorde för styrelsens 

verksamhetsplan 2016 enligt dokument ”Verksamhetsplan 2016 EFS 
missionsförening i Hammarbykyrkans” (bilaga 4).  
 
Yrkande 1: Katarina Wiksten yrkade på ett tillägg till kapitel 7 i 
verksamhetsplanen som klart säger att en rekryteringsprocess för en 
ersättare till Hanna Beckström skall påbörjas. 
 
Yrkande 2: Cecilia Perbo yrkade på att bilaga A (Pejling) på sidan 7 

skulle strykas ur verksamhetsplanen. 
 
Yrkande 3: Göran Ahlforn presenterade ändrade stadgar för 
Hammarbykyrkans diakonifond (se bilaga 5) med anledning av att det 
inte finns någon anställd diakon längre. Förslaget har godkänts av 
årsmötet 2014 men två årsmötesbeslut krävs för att ändra stadgarna. 
 
Yrkande 4: Göran Ahlforn presenterade ett förslag till modifierad 
samarbetsstruktur (se bilaga 6) på temat mindre byråkrati. Bland 
annat föreslås bildandet av ett aktivt ekonomiteam. 
 
Erica Braun betonade vikten av verksamhetsplanens 
värdegrundsdokument som tydliggör den grund som föreningsarbetet 
bör vila på. 
 
Kristina Laestander föreslog att Programutskottet kallas 
Verksamhetsutskottet och får en representant från samtliga 
verksamheter. Vidare vill hon att sopplunchteam ska heta diakoniteam. 
Dessa frågor hänsköts till styrelsen. 
 
EKONOMI 
 
Göran Ahlforn presenterade styrelsens budgetförslag för 2016 (se bilaga 

2). Förslaget innebär en budget med ett smärre underskott på 21125 
kr.  
 
Henrik Roos påpekade att Gudstjänst-teamet behöver tidig input när 
det gäller rekrytering av ersättare för Hanna Beckström för att kunna 
planera för hösten. 
 
Yrkande 5: Maria Bergström yrkade på att styrelsen ska överväga 
alternativa inkomstkällor som att erbjuda terapi i kyrkans lokaler. 

 
Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsplanen och 
budgetförslaget för 2016. 
 
BESLUT OM YRKANDEN 
 
Yrkande 1: Klartext om rekrytering, bifalles 
 
Yrkande 2: Strykning av bilaga A (Pejling), bifalles ej 
 



Yrkande 3: Ändrade stadgar för Hammarbykyrkans diakonifond, 
bifalles 
 
Yrkande 4: Modifierad samarbetsstruktur, bifalles 
 
Yrkande 5: Alternativa finansieringsformer, hänsköts till styrelsen. 
 

§ 9 Val av ledamöter till styrelsen 
 
Till styrelseledamöter för tre år, dvs. till årsmötet 2018, valdes i enlighet 
med valberedningens förslag (se bilaga 5): 
 

Gun-Britt Nylund 

Gladys Huancuo  

Andreas Kindbom 

 

Erica Rönnbäck valdes på ett år för att ersätta en av de ledamöter som avgått i 

förtid.  

 

En styrelseplats är fortfarande vakant. Valberedningen fick i uppgift att jobba 

vidare för att hitta en ytterligare ledamot som kan väljas in senare. 
 

§ 10 Val av ordförande till föreningen 
 
Camilla Öberg valdes i enlighet med valberedningens förslag (se bilaga 
5) till ordförande för verksamhetsåret 2016. 
 

§ 11 Val av revisorer 
   

Till revisorer 2016 valdes i enlighet med valberedningens förslag (se 
bilaga 5): 
 

 Staffan Karlberg, ordinarie  
 Katarina Wiksten, ordinarie 
 Cecilia Perbo, suppleant 
 

En plats som suppleant är fortfarande vakant. Valberedningen fick i uppgift att 

jobba vidare för med att hitta denna person som kan väljas in senare. 
 
 
§ 12 Val av valberedning och suppleanter till nästa årsmöte 

 
Till valberedning inför 2017 års årsmöte valdes i enlighet med 
valberedningens förslag (se bilaga 5):: 

  
 N-E Markgren (sammankallande) ordinarie 

Karin Häger   ordinarie 
 Mattias Öberg  ordinarie 
 

Eleonora Stenvall  suppleant 
 
Valberedningen får i uppdrag att arbeta vidare med att hitta ytterligare 
en ordinarie och en suppleant som kan väljas in senare. 
 
 



§ 13 Val av ombud till EFS Riks årsmöte i Södertälje den 5 - 8 Maj 2016 

 
Till föreningens ombud vid EFS årsmöte valdes Ulf Perbo, Eleonora 
Stenvall, Martin Stenvall, Göran Ahlforn, Lilian Ahlforn, Irene 

Jakobsson och Lars Jakobsson. 
 

§ 14 Val av ombud till EFS i Mittsveriges årsmöte i Södertälje den 9 
April 2016 
 
Till föreningens ombud vid EFS i Mittsveriges årsmöte valdes Göran 
Ahlforn, Martin Stenvall, Gertrud Häger, Gun-Britt Nylund 
 
Då föreningen har rätt att sända fler ombud fick styrelsen i uppdrag att 

söka och utse ev. ytterligare personer. 
 

§ 15 Motioner 
 
Inga förslag från föreningens medlemmar fanns att behandla.  
 

§ 16 Förslag väckta av missionsföreningens styrelse 
  

Inga förslag från föreningens styrelse fanns att behandla. 
 

§ 17 Övriga frågor 
 

-Annahita gav en personlig reflexion på hur hon upplever sin situation 
och svårigheten att räcka till för de stora behov som finns i de persiska 
och svenska föreningarna. 
 
-En representant för den persiska föreningen tackade Göran Ahlforn för 
allt han betytt för den persiska föreningen genom åren. 
 
-Lars Jakobsson avtackade den avgående ordföranden Göran Ahlforn 
för hans 15 år som ordförande för föreningen.  
 
-Camilla Öberg avtackade de närvarande avgående styrelseledamöterna 

Anders Parsmo och Kristina Laestander. Daniel Liljeberg och Maria 
Olsson kommer att avtackas vid ett senare tillfälle. 

 
§ 18 Avslutning 

 
Lars Jakobsson avslutade med bön och förklarade årsmötet 2016 
avslutat. 
 
 
 
 
Nils-Erik Markgren  Lars Jakobsson  
Sekreterare   Ordförande 
 
 
 
 
Anders Parsmo  Kristina Laestander 
Justerare   Justerare 


