ÖREBRO KRISTNA SAMARBETSRÅD

PROTOKOLL

Art
Tidpunkt
Plats

Rådsmöte nr 47
Tisdag den 13 mars 2018
Filadelfiakyrkan, Örebro

Närvarande ombud
16 st

Betaniakyrkan
Betelkyrkan
Betlehemskyrkan
Brickebergskyrkan
Filadelfiakyrkan
Hagakyrkan
Korskyrkan
Längbro församling
Mariakyrkan
Olaus Petri församling
Pingstkyrkan
S:t Eskils katolska församling
Vasakyrkan

Paul Enlund
Sören Carlsvärd
Katarina Linderborg
Ingemar Fhager
Anders Sundström
Håkan Torpman
Stig Arnesson
Åsa Svanbäck
Emad Lahdo
Johan Svedberg
Mats Neander
Anna Maria Hedin
Martin Lindé

Per Klasson

Övriga, 2 st

Valberedningen

Sören Perder

Åsa Svanbäck

§1
Bibelord, bön och
öppnande

Anders Sundström, Örebro kristna samarbetsråds ordförande sedan rådsmötet
2014, hälsade de närvarande välkomna och ledde oss i bön. Han förklarade
årsmötet öppnat.

§2
Kallelse och
Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet med dagordning, verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 hade sänts till medlemsförsamlingarna per brev och e-post
innan årsmötet. Reviderad dagordning, ekonomisk redovisning, och revisionsberättelse fanns att tillgå vid årsmötet. Se bilagor.

§3
Mötesfunktionärer

Följande valdes till mötesfunktionärer
Mötesordförande
Anders Sundström
Vice mötesordförande
Sören Perder
Sekreterare
Stig Arnesson
Protokollsjusterare
Ingemar Fhager

Rikard Edefors

Edvard Sköllerfalk

Anna Maria Hedin

§4
Röstlängd

Röstlängd upprättades genom att de närvarande vid årsmötet antecknade sitt
namn på den närvarolista som cirkulerade. Tretton (13) stycken församlingar
och församlingssammanslutningar var närvarande genom 16 stycken ombud.
Närvarande vid årsmötet är förtecknade ovan och röstlängden i original är bifogad protokollet som bilaga

§5
Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes av rådsmötet med tilläggen
14 a) MR-dagen
14 b) Örebro Predikantförbund nedlagt
14 c) Kristna invandrargrupperingar
14 d) Mötesplats för kvinnor
14 e) Korsvandringar
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§6
Verksamhetsberättelse

Styrelsen hade sammanställt verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråds 47:e verksamhetsår 2017. Ordföranden Anders Sundström pekade bl a
på Påskproklamationen påskdagen på Stortorget, att planerat reflektionsdygn
med Elisabeth Sandlund fick ställas in pga för få deltagare, den gemensamma
böneveckan i vecka 4 i olika kyrkor som fick fortsättning i maj inför Sebastian
Staksets besök och i september som uppstart på höstens arbete, Härbärget Vinternatt för EU-emigranter och den friluftsgudstjänst som var i augusti 2017 i
Stadsparken.
Rådsmötet beslutade med godkännande att lägga verksamhetsberättelsen till
handlingarna. Se bilaga till protokollet.

§7
Ekonomisk
redogörelse

Anders Sundström redogjorde för resultaträkningen. Av denna framgick bl a
att kollekten vid Friluftsgudstjänsten i Stadsparken inbringade 40 423 kr till
Örebro Stadsmissions arbete. Årets resultat var plus 584 kr
Intäkterna hade varit 4 kr per medlem från församlingarna exkl S:t Eskils o S:t
Maria församlingar som liksom Svenska kyrkan bidrog med klumpsumma.
Församlingarna har bidragit i mindre omfattning till årets budget, 36 260 kr,
jämfört med 2016, 44 818 kr.
Rådsmötet beslutade fastställa Resultat- och balansräkningarna. Årets resultat,
584 kr, överfördes i ny räkning varför det egna kapitalet som efter detta uppgick till 55 337 kr.

§8
Revisionsberättelse

Stig Arnesson redovisade den revision som han och Börje Hellmark hade gjort
av räkenskaperna. Se bilaga till protokollet.

§9
Fråga om ansvarsfrihet

Revisorerna konstaterade att räkenskaperna förts i mycket god ordning genom
Madeleine Walles på Pingstkyrkans kansli och att revisionen inte givit anledning till anmärkning. De föreslog att ”rådsmötet beviljade styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning”. Rådsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 10
Valärenden

På förslag av valberedningen genom Sören Perder beslutade rådsmötet tillsätta
följande funktionärer för verksamhetsåret mars 2018 - februari 2019. Se protokollbilaga.
Ordförande

Anders Sundström

Fiadelfiakyrkan

Ett år

Styrelse-

Anna Maria Hedin

Två år nyval

ledamöter

Emad Ladho
Rikard Edefors
Marie Carlsson
Martin Lindé
Johan Svedberg
Marianne Ljungholm

S:t Eskils katolska församling
S:t Maria kyrka
Korskyrkan
Adolfsbergs församling
Vasakyrkan
Olaus Petri kyrka
Frälsningsarmén

Kassör

Madeleine Walles

Pingstkyrkan

Ett år
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Ett år
Ett år kvar
Ett år kvar
Två år omval
Två år omval
Två år nyval

§ 10 forts
Valärenden

Revisorer

Stig Arnesson
Börje Hellmark

Revisorssuppleant

Vakant

Valkommitté

Sören Perder
Åsa Svanbäck

Korskyrkan
Betelkyrkan

Ett år omval
Ett år omval

Pingstkyrkan
Längbro församling

Ett år
Ett år

§ 11
Firmatecknare

Enligt stadgarna är det styrelsen som utser firmatecknare.

§ 12
Verksamhetsplan
2018-19

Styrelsen hade tagit fram en verksamhetsplan för Örebro Kristna Samarbetsråd
och dess styrelse för år 2018. Av denna framgick bl a fortsättning av Påskgudstjänst på Stortorget på påskdagen och Gudstjänst i Stadsparken i augusti. Se bilaga till protokollet.
Närvarande ombud påpekade att Örebro Kristna Samarbetsråds hemsida behöver vara aktuell.
Rådsmötet beslutade att denna verksamhetsplan skulle gälla för det kommande
årets arbete.

§ 13
Budget 2017-18

Ordförande Anders Sundström presenterade det budgetförslag som styrelsen
tagit fram för räkenskapsåret 2018. Budgeten byggde på oförändrad avgift för
församlingarna på 4 kr per medlem och anslag från Svenska Kyrkans församlingar, S:t Eskils församling och S:t Maria församling. Budgetförslaget innebar
att ekonomin går jämt upp. Se bilaga.
Rådsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter
för kommande verksamhetsår.

§ 14 a)
MR-dagen

Åsa Nausner aktualiserar den årligen återkommande MR-veckan om mänskliga
rättigheter. Hon informerar att det i oktober är planerat en konferens på Örebro
Missionsskola om flyktingfrågor.

§ 14 b)
Örebro Predikantförbund nedlagt

Paul Enlund meddelade mötet att Örebro Predikantförbund hade beslutat att
upphöra. Det medförde en del konsekvenser. Örebro Kristna Samarbetsråd bildades ju en gång ur Örebro Predikantförbund för att möjliggöra en bredare
samverkan mellan Örebros kristna församlingar. Han påtalade behovet att fortsätta regelbundna samlingar för präster och pastorer.
Rådsmötet beslutade att uppdra åt styrelsen att ta upp frågan och utarbeta förslag.

§ 14 c)
Kristna invandrargrupperingar

I flera av ÖKS församlingar hade olika kristna invandrargrupperingar efterfrågat och fått möjlighet att ha sammankomster. Visst osäkerhet finns om hur man
skall förhålla sig och vad som skall gälla.
Rådsmötet uppdrog till styrelsen att sammankalla företrädare för församlingarna för att belysa frågeställningar och förhållningssätt.
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§ 14 d)
Mötesplats för
kvinnor

Åsa Svanbäck framhöll vikten av att den Internationella kvinnodagen kommer
mera i fokus.

§ 14 e)
Korsvandringar

Kan de korsvandringar som nuförtiden genomförs i många andra städer på
Långfredagen ske som en gemensam satsning av ÖKS frågar Anna Maria Hedin. Johan Svedberg upplyser att sådana tidigare genomförts i staden på initiativ av Svenska kyrkan men upphört för ca femton år sedan pga bristande
uppslutning. och framhåller att ÖKS inställning genom åren varit att stödja,
inte ta över vilket också blev rådsmötets ståndpunkt.

§ 15
Avslutning

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Pastor Edvard Sköllerfalk
ledde oss i gemensam bön.

Anders Sundström
mötesordförande

Stig Arnesson
mötesekreterare

Ingemar Fhager
justeringsman

Anna Maria Hedin
justeringsman

Protokollsbilagor:
§ 2 Kallelse
§ 4 Röstlängd
§ 5 Föredragningslista
§ 6 Verksamhetsberättelse 2017
§ 7 Ekonomisk redogörelse 2017
§ 8 Revisionsberättelse 2017
§ 10 Valberedningens förslag
§ 12 Verksamhetsplan 2018
§ 13 Budget 2018
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