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Valberedningen

Sören Perder

Åsa Svanbäck

§1
Bibelord, bön och
öppnande

Anders Sundström, Örebro kristna samarbetsråds ordförande sedan rådsmötet
2014, hälsade de närvarande välkomna med att läsa Matt 3:13, vi har alla fått
del av samme Ande, och ledde i bön. Därefter förklarade han årsmötet öppnat.

§2
Kallelse och
Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet med dagordning, verksamhetsberättelse 2018 och verksamhetsplan 2019 hade sänts till medlemsförsamlingarna per brev och e-post.
Årsmötet ansågs vara utlyst i tid. Dagordning, verksamhetsplan, valberedningens förslag, ekonomisk redovisning, och revisionsberättelse fanns att tillgå vid
årsmötet. Se bilagor.

§3
Mötesfunktionärer

Följande valdes till mötesfunktionärer
Mötesordförande
Anders Sundström
Vice mötesordförande
Björn Ingvar Olsson
Sekreterare
Martin Lindé
Protokollsjusterare
Katarina Linderborg

§4
Röstlängd

Hans Gunnar Frebran

Jacob Kasselia
Sören Perder

Björn Ingvar Olsson

Johan Svedberg

Röstlängd upprättades genom att de närvarande vid årsmötet antecknade sitt
namn på den närvarolista som cirkulerade. Sexton (16) församlingar och församlingssammanslutningar samt Örebro pastorat var närvarande genom 22
stycken ombud. Närvarande vid årsmötet är förtecknade ovan och röstlängden i
original är bifogad protokollet som bilaga.
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§5
Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes av rådsmötet med tilläggen
14 a) Världsbönedagen, Tro möter tro.
14 b) Stadgerevision.
14 c) Afghanska killarna boende i Brickebacken.
14 d) Fredskonferens.

§6
Verksamhetsberättelse

Styrelsen hade sammanställt verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samarbetsråds 46:e verksamhetsår 2018. Ordföranden Anders Sundström lyfte bl a
att ÖKS har haft påskgudstjänst på stortorget, präst och pastorsträffen blev inställd, för 7:e året en välbesökt gemensam gudstjänst i stadsparken, gemensam
bönevecka v 4 i sju olika församlingar. Vidare står ÖKS bakom Bibeläventyret
i stan, har stöttat vinternatt och Pannkakskyrkan/Reach, spridit info om världsbönedagen, stöttat Kärlek till Örebro, hållit sig au jour med universitetskyrkan,
häktet och hållit hemsidan uppdaterad. Styrelsens mål är att stötta olika initiativ efter bästa förmåga.
Fängelse arbetet som hänvisas till i berättelsen syftar på häktet i Örebro där
Roger Blomberg och Björn Helgesson är häktespräster. Förslag gavs i mötet att
ÖKS lägger ut info om fängelsearbetet i Kumla då många örebroare är engagerade i besöksverksamheten.
Vidare påpekades att predikantförbundet är nedlagt.
Rådsmötet beslutade med godkännande att lägga verksamhetsberättelsen med
noteringar 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 38000 kr till
Open Doors varav bara 15.872 redovisas. Vilket beror på att 23.000 kr kom in
via Swish.
Kostnader: Stadsparken, Påskdagsgudstjänsten, där nytt för i år är att vi måste
boka elen själva hos Eon vilket är en extra kostnad. Kärlek till Örebro, Student
alpha, pilgrimsvandring.
Årets resultat var minus 6.263 kr
Förslag gavs i sittande möte att ta bort plusgiro.
13.175 kr är öronmärkta för Bibeläventyrets arbete.
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 med 38.715 kr till årets budget jämfört med
36.260 kr år 2017.
Rådsmötet beslutade fastställa Resultat- och balansräkningarna. Årets resultat,
-6.263 kr, överfördes i ny räkning varför det egna kapitalet som efter detta
uppgick till 49.075 kr. Mötet uppdrar åt styrelsen att tillfråga kassörerna om
det är möjligt att avveckla plusgirot för att spara in bankavgifter.
Stort tack till Madelene Walles som varit kassör, styrelsen får i uppdrag att ge
en blomma.
Ekonomiska redogörelsen godkändes.
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§8
Revisionsberättelse

Björn Ingvar Olsson redovisade den revision som Stig Arnesson 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 2018 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

Filadelfiakyrkan

Ett år

Emad Ladho
Rikard Edefors
Åsa Nausner
Martin Lindé
Johan Svedberg
Marianne Ljungholm
Anna Maria Hedin

S:t Maria kyrka
Korskyrkan
Örebro pastorat
Vasa
Olaus Petri församling
Frälsningsarmén

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

S:t Eskils församling

Ett år kvar

Kassör

David Lennermark
Anders Borg

Örebro pastorat
Örebro pastorat

Två år nyval
Två år nyval

Revisorer

Stig Arnesson
Börje Hellmark

Korskyrkan
Betelkyrkan

Ett år omval
Ett år omval

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning

Moni Höglund
Magnus Kronberg

Örebro pastorat
Betel

Ett år nyval
Ett år nyval

Styrelseledamöter

§ 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 2019.
•
•
•
•

Vi vill se en fortsättning av Påskgudstjänst på Stortorget på påskdagen
men med ändrad tid till 14.00.
Gudstjänst i Stadsparken den 18:e augusti. Vi talade om att byta till eftermiddagstid för gudstjänsten, tar med frågan till styrelsen.
Fortsatt stöd till Reach.
Vi håller oss uppdaterade om arbetet på fängelset och häktet.
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•
•
•

•
•

Samtal om det interreligiösa rådet. Kommunen bjuder in till möte mellan politiker och religiösa företrädare, för att samtala om olika problem
i samhället. Vilken roll har rådet?
Universitetskyrkan har efterfrågat en karta över religiösa grupper i staden. Mötet efterfrågar en kartläggning över kristna församlingar och
gemenskaper i staden.
En del afrikanska församlingar finns i Örebro, Hillsong och andra gemenskaper dyker upp i staden men ser inget behov av att samarbeta
med ÖKS. Vore bra att inlemma dessa, inkl. olika ortodoxa grupper, i
ÖKS.
Rådet vill inspirera och informera om globala veckan, inspirera till böneveckan i januari. Och ser vidare som sin roll att föra relevant info vidare till församlingarna. I detta ingår att ha hemsidan uppdaterad.
Hur ser krisarbetet ut i staden? Kan ÖKS samordna detta? Vi konstaterade att vi har ett kontaktnät som vi ringer om akuta situationer uppstår.

Rådsmötet beslutade att denna verksamhetsplan skulle gälla för det kommande
årets arbete.
§ 13
Budget 2019-20

Se bilaga till protokollet.
Ordförande Anders Sundström presenterade det budgetförslag som styrelsen
tagit fram för räkenskapsåret 2019. 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.
Budgeten godkändes.

Övriga ärenden
§ 14 a)
fredskonferens

Information från Tommy Sandén. Dennis Mukwege kommer till fredskonferens i höst, vecka 43. Han var här 2012, och medverkade 2016 via länk. Betoningen på det humanitära och freden engagerar brett. Slår ihop MR dagarna
med eventet för att engagera hela staden. Vart är vi på väg? Våga ta tag i problemen och lyfta hoppet. Eventuellt kommer Sveriges och Norges utrikesministrar. Kyrkorna får möjligheter att hänga på. Sören Carlsvärd kontaktperson,
jobbar för en ekumenisk träff i Nikolai. Torsdag FN-dagen, blir det konferens
och på kvällen konsert, fredag avslutning i Nikolai. Vi som kyrkor får en gratisplattform där hela kommunen är med och stöttar eventet. Många föreningar
funderar på vad man kan göra enligt Åsa Nausner, som är kontaktperson, ex
Barnens rätt till andlighet. Uppdatera er på kommunens sida om MR-dagarna.

§ 14 b)
Tro möter tro

Är ett nätverk för religionsdialog. Tack till ÖKS för möjligheten att skicka ut
info. Vi kan besöka Tegelbruket för att få mer info om religionsdialog.
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§ 14 c)
Världsbönedagen

Världsbönedagen lever vidare trots hot om nedläggning 2016. I år var vi i katolska kyrkan, 45 deltagare. Det kommer med unga kvinnor. Kommer att ordna
en träff per termin för framtida bönedagar och kvinnoträffar med samtal om att
vara kvinna.

§ 14 d)
Stadgar

Revidering av stadgar behövs, styrelsen får i uppdrag att se över dessa.

§ 14 e)
Brickebacken och
Afganer

Öbo har öppnat upp för boende i Brickebacken, i rivningshus för ett 30-tal
ungdomar. Ett boende som upphör i vår. Vore bra om ÖKS skickar ut information och mail om behov av boende till sina församlingar. Inte bara boende
utan en medvetenhet av integration är behovet för ungdomarna. Idag bor ett 10
tal andra ungdomar hos stadsmissionen.
ÖKS styrelse fick i uppdrag att tillsammans med stadsmissionen se över hur en
fortsättning kan se ut för Afghanerna.

§ 15
Avslutning

Tack till fader Jakob och Emad Ladho för inbjudan. Vi avslutade med att gemensamt be välsignelse. Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Anders Sundström
Mötesordförande

Martin Lindé
Mötessekreterare

Katarina Linderborg
Protokollsjusterare

Johan Svedberg
Protokollsjusterare

Protokollsbilagor:
§ 2 Kallelse
§ 4 Röstlängd
§ 5 Föredragningslista
§ 6 Verksamhetsberättelse 2018
§ 7 Ekonomisk redogörelse 2018
§ 8 Revisionsberättelse 2018
§ 10 Valberedningens förslag
§ 12 Verksamhetsplan 2019
§ 13 Budget 2019
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