Dagordning Sociala Missionens höstmöte via
zoom tisdagen den 24 november kl. 18.00
Länk till mötet sänds ut i vecka 47 till ombuden

Inledning
Stephan Fredrikson, Burenstam & Partners, informerar och svarar på frågor om
Sociala Missionens kapitalförvaltning och beräkning av värdestegring/avkastning
De stadgebundna frågorna
1. val av ordförande, vice ordförande och sekreterare
2. val av två personer som jämte ordföranden justerar dagens protokoll
3. fastställande av röstlängd
4. beslut om mötets behöriga utlysande
5. beslut om årsavgift för det kommande året
6. beslut om budget och verksamhetsplan för det kommande året
7. beslut om preliminär verksamhetsplan för de närmsta åren
8. behandling av motioner
9. övriga av styrelsen beredda frågor
10. frågor från ombuden
Förslag till beslut
§ 5, avgift: att höstmötet fastställer oförändrad avgift, 30 kr/medlem
§ 6, budget och verksamhetsplan: att godkänna den av styrelsen föreslagna budgeten
och verksamhetsplanen
§ 7, budget och verksamhetsplan för de närmsta åren: att årsmötets beslut den 27
augusti om Sociala Missionens framtid och styrelsens förslag till budget och
verksamhetsplan för 2021 ska vara vägledande för planeringen för de närmaste åren
fram till årsmötet 2024 då en utvärdering ska ske.
Årsmötets beslut 2020:
att utifrån styrelsens redovisning av ”hybridmodellen” i ”Sociala Missionen och
framtiden” (utsänd handling bilaga 5) under en treårig omställningsperiod
tillsammans med Equmeniakyrkan och Equmenia region Stockholm utveckla
Sociala Missionens församlingsstödjande roll,
att Sociala Missionen ska kunna ta maximalt fem miljoner kronor i anspråk av
kapitalet under denna utvecklingsperiod, i enlighet med för varje år fastställd
budget och verksamhetsplan,
att pröva om namnet Råd & stöd är adekvat benämning på den verksamhet som
nu utformas,
att utreda formerna för medlemskap i Sociala Missionen och om Sociala
Missionen kan ha hela Equmeniakyrkan region Stockholm som sitt
ansvarsområde

att vid årsmöten och höstmöten löpande ge medlemmarna uppdatering på hur
omställningen går
att vid årsmötet 2024 redovisa en utvärdering av utvecklingsarbetet och förslag
till eventuella förändringar av organisation och verksamhet.

§ 8 och 9, inga motioner eller av styrelsen beredda frågor föreligger

Mötet avslutas med en kort andakt

