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Tidpunkt

Onsdagen den 13 maj 2020

Plats

Kyrkans hus Örebro och online på Zoom

Närvarande
ombud
17 st

Örebro pastorat

Ewa Selin

Sörbykyrkan

Hans Gunnar
Frebran
Katarina
Linderborg

Betlehemskyrkan

§1
Mötets
öppnande

Åsa Nausner

Brickebergskyrkan

Lena Hugo
Johansson

Filadelfiakyrkan

Anders Sundström

Hagakyrkan

Håkan Torpman

Korskyrkan

Rikard Edefors

S:t Eskils Katolska
församling

Patrik Bergman

Betaniakyrkan

Roger Samuelsson

Olaus Petri
församling

Johan Svedberg

Pingstkyrkan

Mats Neander

Equmeniakyrkan
Vasa

Martin Lindé

Immanuelskyrkan

Edward Härgestam

Frälsningsarmen

Marianne
Ljungholm

Lundhagskyrkan

Ingemar Lenell

Betlehemskyrkan

Katharina
Linderborg

Anders Sundström, Örebro kristna samarbetsråds ordförande
sedan rådsmötet 2014, hälsade de närvarande välkomna och
förklarade årsmötet öppnat.
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§2
Kallelse och
årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmötet med dagordning, verksamhetsberättelse
2019 och verksamhetsplan 2020 hade sänts till
medlemsförsamlingarna per brev och e-post. Årsmötet ansågs
vara utlyst i tid även då det framskjutits från 18 mars till denna
dag pga. Corona-krisen. Dagordning, verksamhetsplan,
valberedningens förslag, ekonomisk redovisning, och
revisionsberättelse fanns att tillgå vid årsmötet. Se bilagor.

§3

Följande valdes till mötesfunktionärer

Mötesfunktionärer

Mötesordförande

Anders Sundström

Vice
mötesordförande

Ewa Selin

Sekreterare

Rikard Edefors

Protokollsjusterare

Åsa Nausner

Patrik Bergman

§4
Röstlängd

Röstlängd upprättades genom att de närvarande vid årsmötet
noterades sitt namn på en närvarolista. Sexton församlingar
och församlingssammanslutningar samt Örebro pastorat var
närvarande genom 17 stycken ombud. Närvarande vid
årsmötet är förtecknade ovan.

§5
Föredragningslista

Föredragningslistan godkändes av rådsmötet med tilläggen

§6
Styrelsen hade sammanställt verksamhetsberättelse för Örebro
Verksamhets- kristna samarbetsråds verksamhetsår 2019. Ordföranden
berättelse
Anders Sundström lyfte bl.a. att ÖKS genomfört gemensamma
gudstjänster på Stortorget på påskdagen och i Stadsparken i
mitten av augusti. Vecka fyra 2019 höll vi ekumenisk bön
måndag till söndag i olika församlingar.
Vi stöttade Bibeläventyret i skolor runtom i kommunen.
Likaså stöttade vi Pilgrimsprojektet och bibelutdelning på
häktet. Vi har stått i relation till olika initiativ och
organisationer i Örebro som Kärlek till Örebro och till
Stadsmissionen.
Rådsmötet beslutade med godkännande att lägga
verksamhetsberättelsen till handlingarna. Se bilaga till
protokollet.
§7
Ekonomisk
redogörelse

Anders Sundström redogjorde för resultaträkningen. Av denna
framgick bland annat att kollekten vid gudstjänsten i
Stadsparken inbringade 51 209 kr som gick direkt till Örebro
Stadsmission.
Kostnader: 48 862 kr. Årets resultat - 11 502 kr. Intäkter:
Församlingarna har bidragit med 37 360 kr.
Rådsmötet beslutade fastställa resultat- och balansräkningarna.
Årets resultat, - 11 502 kr, överfördes i ny räkning varför det
egna kapitalet som efter detta uppgick till 39 773 kr.
Stort tack till David Lennermark som varit kassör.
Den ekonomiska redogörelsen godkändes.
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§8
Revisionsberättelse

Johan Svedberg 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 David Lennermark på Kyrkans hus kansli och
att revisionen inte givit anledning till anmärkning. De föreslog
att ”rådsmötet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
2019 års förvaltning”. Rådsmötet beslutade enligt förslaget.

§ 10
Valärenden

På förslag av valberedningen genom Anders Sundström
beslutade rådsmötet tillsätta följande funktionärer för
verksamhetsåret mars 2020 - februari 2021. Se
protokollbilaga.
Ordförande

Anders
Sundström

Filadelfiakyrkan

Styrelseledamöter

Björn Cedersjö

Immanuelskyrkan Två år
nyval

Johan Svedberg

Olaus Petri Kyrka Två år
omval

Patrik Bergman

S:t Eskils
församling

Två år
omval

Marianne
Ljungholm

Frälsningsarmén

Två år
omval

Emad Ladho

S:t Maria Kyrka

Ett år
kvar

Rikard Edefors

Korskyrkan

Ett år
kvar

Åsa Nausner

Svenska kyrkan

Ett år
kvar

David
Lennermark

Örebro pastorat

Ett år
kvar

Anders Borg

Örebro pastorat

Ett år
kvar

Stig Arnesson

Korskyrkan

Ett år
omval

Börje Hellmark

Betelkyrkan

Ett år
omval

Örebro pastorat

Omval 1 år
Omval 1 år

Kassör

Revisorer

Revisorssuppleant

Vakant

Valberedning

Moni Höglund

Magnus Kronberg Betel
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Ett år

§ 11 Firmatecknare

Enligt stadgarna är det styrelsen som utser firmatecknare.

§ 12
Styrelsen hade tagit fram en verksamhetsplan för Örebro
Verksamhets- Kristna Samarbetsråd och dess styrelse för 2020-2021.
plan 2020• Vi vill se en fortsättning av påskgudstjänst på
2021
Stortorget på påskdagen.
• Vi vill verka för en gudstjänst i Stadsparken i mitten
av augusti.
• Vi vill verka för en ekumenisk bönevecka i Örebro
under januari.
• Vi vill se fortsatt stöd till Pannkakskyrkan – Reach
och Bibeläventyret.
• Vi håller oss uppdaterade om arbetet inom
Stadsmissionen, Sjukhuskyrkan, häktet och fängelset
samt Universitetskyrkan.
• Vi vill vara öppen för dialog med andra religioners
företrädare.
• Vid akuta händelser i Örebro kommun vill vi finnas
till hands för kontakt till församlingar.
• Vi vill kontinuerligt utvärdera befintliga ekumeniska
nätverk och initiativ, fungera som en samordnande
kraft i det ekumeniska landskapet.
• Vi vill föra relevant information vidare till
medlemsförsamlingarna från t.ex. Sveriges kristna råd
men också andra lokala initiativ.
• Vi vill inspirera till samlingar under Kyrkornas
globala vecka 15-22 november.
• Vi vill hålla liv och inspirera till den ekumeniska
böneveckan 2021.
• Vi vill fortsätta dialog med församlingar i Örebro som
ännu inte är medlemmar i ÖKS om att finnas med i
vårt gemensamma arbete.
• Vi vill hålla vår hemsida aktuell och uppdaterad.
Rådsmötet beslutade att denna verksamhetsplan skulle
gälla för det kommande årets arbete. Se bilaga till
protokollet.

§ 13
Ordförande Anders Sundström presenterade muntligt ett
Budget 2020- budgetförslag som styrelsen ämnar ta fram för räkenskapsåret
2021
2020. Det har mött vissa svårigheter att ta fram en budget då
Corona-krisen förändrat förutsättningarna. Budgeten bygger
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. Se bilaga.
Rådsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade
medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
Budgeten godkändes i den enkla form som Anders Sundström
kunde presentera.
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§ 14

Det uppstår en fråga om årsmötet kan välja en representant
från ÖKS i kommunens interreligiösa råd. Åsa Nausner som
sitter i rådet för Svenska kyrkans räkning tar med sig en fråga
om det önskas en ytterligare representant och denna gång från
ÖKS.

§ 15
Avslutning

Tack till Svenska Kyrkan för värdskap. Anders Sundström
läste Efesierbrevet 4: 12-13. Vi avslutade med att gemensamt
be välsignelse. Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat.

Anders Sundström

Rikard Edefors

Mötesordförande

Mötessekreterare

Åsa Nausner
Protokollsjusterare

Patrik Bergman
Protokollsjusterare

Protokollsbilagor:
§

2 Kallelse

§

5 Föredragningslista

§

6 Verksamhetsberättelse 2019

§

7 Ekonomisk redogörelse 2019

§

8 Revisionsberättelse 2019

§

10 Valberedningens förslag

§

12 Verksamhetsplan 2020-2021

§

13 Budget 2020

5

