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Plats och tid

Beslutande

Abrahamsbergskyrkan
Bromma
och pA webbplattformen Zoom

Kr. 18.00 - 20.00

Totalt anmdlda ombud frAn medlemsforsamlingar 48 varav
28 pA plats och 20 via ldnk
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Paragrafer s1-s1e

Johannes Nilsson, I mmanuelskyrkan
Utses att justera Stefan Nilsz6n, lmmanuelskyrkan

Underskrifter

Sekreterare
Arne Pre

Ordforande

Helena Hdij

Justerande.
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lnledning

Fore Arsmotesforhandlingarna hdlsar Sociala Missionens ordforande Sven Erik WAnell ombuden och Ovriga

vdlkomna. Arsmotet skulle som brukligt hAllits i april men pA grund av Coronapandemin skots det upp tills idag.

Styrelsen trodde att pandemin skulle blAst over till dags dato men sA var inte fallet sA d€irfor samlas vi idag dels
hdr pA plats iAbrahamsbergskyrkan men ombud dr ocksA med pA liink.

Helen Akerman, ordforande i Abrahamsbergskyrkans forsamling, informerade kort om Abrahamsbergskyrkan som
har drygt 300 medlemmar och en omfattande ungdomsverksamhet och sedan nAgra Ar tillbaka en mycket
uppskattad secondhandbutik, Reprisen. Kyrkan byggdes 1955.
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ArsmOtesforhand I ingar

Sociala Missionens ordforande Sven Erik WAnell 0ppnar Arsmotesforhandlingarna.

Forslag frAn valberedningen framfort av ordforande Sven Erik WAnell
- M0tesordforande: Helena HOij

- Sekreterare: Arne Prembdtck
- Protokollsjusterare tillika rOstrdiknare: Johannes Nilsson och Stefan Nilszen

Arsmotet beslutar
att v€ilja fOreslag na ArsmOtesfun ktiondrer

Den ndrvarolista som uppr€ittats, omfattade 48 personer, 28 ph plats och 20 via liink,
utgdrande ombud frAn Sociala Missionens huvudmdin.
Arsm6tet beslutar
att niirvarolistan godkdnns som r6stkingd. Aven forelagd dagordning faststdller
6rsmOtet.

Arsm6tet konstaterar
att Arsmdtet air utlyst i enlighet med Sociala Missionens stadgar genom att kallelse
skett minst 4 veckor fore dagens mOte.

Verksamhetschef Agnetha Dalemark redogOr i korthet for vad som hdnt under Aret och
ordfOrande Sven Erik WAnell gAr ddrefter igenom Arsredovisningen.
Verksamhetsberiittelse och Arsredovisning eir tidigare utsdnd till ombuden,
Arsm6tet beslutar
att l-igga verksamhetsberdttelsen och irsredovisningen for 2019 till handlingarna.

MotesordfOrande ldser upp revisionsberEittelsen ddr revisorerna yrkar pA ansvarsfrihet
for styrelsen for det gAngna Aret.
Arsmdtet beslutar
att ldgga revisionsberdttelsen till handlingarna.

Arsm6tet beslutar
att faststdlla resultat- och balansrakning for 2019.

Arsmotet beslutar
att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fOr rdkenskapsAret 20'19.
M0tesordforande gor sig ddrefter till tolk for medlemsforsamlingarna och ombuden och
framforde ett stort, varmt och hjartligt tack till styrelsen for det engagemang som
styrelsen lagt ner under det gAngna Aret.
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$ 1 M6tet dppnas

$ 2 Val av irsmdtes-
funktiondrer

$ 3 Faststiillande av
r6stldngd och
dagordning

$ 4 M6tets beh6riga
utlysande

$ 5 Styrelsens
verksam h etsbe rdttelse
och irsredovisning
2019

$ 6 Revisorernas
berdttelse

$ 7 Faststdllande av
resultat- och
balansrdkning

$ 8 Beslut om
ansvarsfrihet fdr
styrelsen

Valberedningen forslAr till ordforande Sven Erik W6nell for en period ph 1 2rr. FOrslaget S 9 Val av ordforande
framldggs av mOtesordforande.
Arsm6tet beslutar
att v-ilja Sven Erik WAnelltill ordforande.
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$ 10 Val av styrelse

$ 11 Meddelande om
Equmeniakyrkans
representant i
styrelsen

$ 12 Val av tvi
revisorer och
revisorssuppleanter

$ 13 Val av
valberedning infor
Arsmotet 2021

Val bered n i ngens forslag til I styrelse fram lEig gs av m6tesordfOrande:
att vtiljas fOr en period ph 2 Ar
Eva Hag6n, omval
Cai Berger, nyval
Liselott Bjork, nyval

Meddelande om ledam6ter som kvarstAr 1 Ar

Gunnar Stigndis
Alice Comugisha Karaara
Suzanne Molin
Per-Ove Nelstrand

Arsmdtet beslutar
att vdilja de foreslagna till styrelse for Sociala Missionen.

lnga Johansson fortsZitter som Equmeniakyrkans representant i styrelsen

Valberedningen foreslir
- Omval av revisor Camilla Andersson (auktoriserad revisor, MT Revision AB)
- Omval av Gunnar Dalmalm som fOrtroendevald revisor
- MT Revision utser suppleant for auktoriserad revisor
- Omval av Katarina Ander som suppleant f6r fortroendevald revisor

Arsmdtet beslutar
att viilja revisorer och revisorssuppleanter enligt valberedningens f6rslag.

Arsmdtet beslutar
att viilja Hans Wermeling sammankallande, omval, Margareta Hellsten, omval samt
nyval av Matilda HolmstrOm tillvalberedning.

Ordforanden Sven Erik W6nell gAr kort igenom styrelsens underlag "Sociala Missionen $ 14 Av styrelsen
och framtiden". Med anledning av styrelsens forslag har en motion inkommit frAn fyra beredda frigor och
forsamlingar. Efter att representanter for motiondrerna och ordforande och behandling av
verksamhetschef pA Sociala Missionen, pA motionirrernas initiativ, trdffats enades man inkomna motioner
om beslutsatserna nedan som ar en kompromiss mellan styrelsens och motiondrernas
fdrslag till Sociala Missionens framtid. TvA representanter frin motiondrerna bekriiftar
att man stAr bakom de gemensamma att-satserna.

Styrelsen foreslAr att ArsmOtet beslutar
aff utifrin styrelsens redovisning av "hybridmodellen" i "Sociala Missionen och
framtiden" (utsand handling bilaga 5) under en treArig omstdllningsperiod tillsammans
med Equmeniakyrkan region Stockholm och Equmenia region Stockholm utveckla
Sociala Missionens forsamlingsstddjande roll,
aff Sociala Missionen ska kunna ta maximalt fem miljoner kronor i ansprAk av kapitalet
under denna utvecklingsperiod, i enlighet med for varje Ar faststiilld budget och
verksamhetsplan,
aff prOva om namnet Rad & stOd drr adekvat bendmning pA den verksamhet som nu
utformas,
aff utreda formerna for med i Sociala Missionen och om Sociala Missionen kan
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$ 15 FrAgorfrin
ombuden

$ 16 Avtackningar och
tack till m6tes-
ordfcirande och
teknikansvarig

$ 17 Mdtet avslutas

ha hela Equmeniakyrkan region Stockholm som sitt ansvarsomrAde,
aff vid Arsmoten och hostmoten lopande ge medlemmarna uppdatering pA hur
omstdllningen gAr,

attvid Arsm6tet 2024 redovisa en utvardering av utvecklingsarbetet och forslag till
eventuella fordindringar av organisation och verksamhet,
aff ddrrmed anse motionen besvarad.

Arsm6tet beslutar
att enh€illigt st€illa sig bakom de framlagda kompromissforslaget om Sociala
Missionens framtid.

lnga ovriga frAgor frAn ombuden foreligger.

Ordforande Sven Erik WAnell tackar de avgAende styrelseledamOterna Hans WallOf
och Arne Prembdck och Overrdcker blommor. Blommor ldmnades ocksA over till
Sociala Missionens ordforande som ett tecken pA den uppskattning och engagemang
och arbete han lagt ner sedan han blev vald.

Dessutom avtackas Rune Larsson, som fanns med pA lank, och som varit
valberedningens ordforande under lAng tid.

MOtesordforanden Helena HOij och Helen Akerman som skdtt tekniken pA de som var
med pA liink tackas bAda fdr en utmdrkt insats. Aven de fAr var sin blomsterbukett.

M6tesordforanden tackar alla ombuden och avslutar m6tet.

Efter mOtet hAller Cai Berger en kort andakt.

Bilagor
1. Dagordning
2. Rdstliingd
3. Styrelsens verksamhetsberdttelse och irsredovisning 20'19
4. Revisionsberdttelse
5. Valberedningens forslag


