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Uppsala kristna råd
Protokoll vid årsmöte 27 augusti 2020 i Helga Trefaldighets kyrka
§ 1. Öppnande av årsmötet samt ombudsupprop

 EMM, AB, PW, AM — Powered by TellusTalk

Uppsala kristna råds ordförande Lars Olof Fahlén förklarade årsmötet för öppnat och genomförde
ett upprop av de närvarande. Följande deltog i mötet:
Ombud

Övriga närvarande

Anna Lena Ettemo, Lyckebokyrkan
Andreas Möller, Valsätrakyrkan
Anders Jarl, Österledskyrkan
Gustav Hafström, EFS Mikaels
Olle Kristensson, Helga Trefaldighet
Sr Dorothea Fischer, St. Lars
Per Wärmegård, Missionskyrkan
Tilde Fång Norman, Gamla Uppsala
Stig Andersson, Korskyrkan
Ulrika Björk, Ärentuna
Erik Åkerlund, St. Lars

Eva Åsjö, styrelsen
Anna-Tora Martin, styrelsen
Torbjörn Bådagård, styrelsen
Anders Blåberg, styrelsen
Cecilia Fröjmark, styrelsen
Jan Blom, styrelsen
Eva Moberg, styrelsen
Sven-Eric Andersson, styrelsen
Lars Olof Fahlén, styrelsen
Bo Magnusson, revisor
Annika Oreskovic, verksamhetsledare
Diakonicentrum
Marie Strandgren, Diakonins hus

§ 2. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslöt:
• att till ordförande välja Per Wärmegård
• att till sekreterare välja Anna-Tora Martin.
§ 3. Val av två justerare
Årsmötet beslöt
• att till justeringspersoner välja Anders Blåberg och Eva Moberg.
§ 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Lars Olof Fahlén rapporterade att kallelse till årsmötet skickades ut tidigt och att alla handlingar
sänts ut i laga ordning. På grund av pandemin kunde inte årsmötet genomföras stadgeenligt innan
april månads utgång, Lars Olof Fahlén hänvisade till force majeure.
Årsmötet ansåg
• att årsmötet är stadgeenligt sammankallat.
§ 5. Godkännande av föredragningslistan
Kallelsen till årsmötet innehöll förslag till dagordning.
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Årsmötet beslöt
• att godkänna föredragningslistan utan ändringar
• att lägga till information om den ekumeniska bönen under punkten övrig information.
§ 6. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och
förvaltnings-/verksamhetsberättelse
Ordförande Lars Olof Fahlén redogjorde för verksamheten.
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Verksamhetsledaren Maria Schönning gick i pension till sommaren 2019 och ersattes efter
sommaren av Annika Oreskovic, anställd av Uppsala pastorat. Verksamheten organiserades då om
och Diakonicentrum skiftade lokal från Samariterhemmet till Missionskyrkan.
Flera ekumeniska aktiviteter genomfördes under året. Exempel på detta är:
• den ekumeniska bönen i domkyrkan varje onsdag
• den Ekumeniska böneveckan för kristen enhet då en gemensam gudstjänst anordnades i
Korskyrkan.
• Samtalsdag med Sveriges Kristna Råd (SKR)
• tre föreläsningskvällar under temat Lika - Olika på Stadsbiblioteket i oktober
• den Globala veckan i november avslutades med gudstjänst i domkyrkan.
Diakonicentrum arbetade med
• medföljarservice, 7 volontärer har genomfört cirka 110 ledsagningar under året
• telefontjänst,17 volontärer har genomfört cirka 75 samtal per vecka med ensamma
människor
• cirka 230 hembesök har genomförts.
Sven-Eric Andersson redovisade förvaltningen som stannade på ett underskott på drygt 247 tkr
mycket beroende på förändringar i verksamheten, föreningens tillgångar gör dock att ekonomin är
god.
Årsmötet beslöt
• att lägga årsredovisningen till handlingarna.
§ 7. Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelser föredrogs av revisorn Bo Magnusson. Revisorerna rekommenderade
årsmötet att fastställa resultat- och balansräkningen, besluta om resultatdisposition, samt tillstyrkte
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen för år 2019.
Årsmötet beslöt
• att lägga revisorernas berättelse till handlingarna.
§ 8. Fastställande av verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning
Årsmötet beslöt
• att godkänna verksamhetsberättelse och att fastställa resultat- och balansräkning
§ 9. Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslöt
att bevilja styrelsen för Uppsala kristna råd ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.
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§ 10. Beslut om medlemsavgift
Lars Olof Fahlén föredrog styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter.
Antal medlemmar
Upp till 10 medlemmar
11-300 medlemmar
301-5 000 medlemmar
5001-10 000 medlemmar
Fler än 10 000 medlemmar

Avgift 2019 (kronor)
350
1 000
2 500
3 500
4 500

Förslag 2020 (kronor)
350
1 000
2 500
3 500
4 500

Årsmötet beslöt
• att fastställa oförändrad avgift för 2020 i enlighet med förslaget ovan.
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§ 11. Beslut om verksamhetsplan och budget
Lars Olof Fahlén föredrog verksamhetsplanen där Diakonicentrum får en allt mer central roll i
föreningens verksamhet. Annika Oreskovic och Marie Strandgren informerade om hur
verksamheten utvecklats trots pandemin.
Sven-Eric Andersson föredrog budgeten för 2020 och rambudgeten för 2021, som båda omsluter
300 000 kr och har nollresultat.
Årsmötet beslöt enligt det framlagda förslaget
• att godkänna verksamhetsplanen
• att godkänna budgeten för 2020 och rambudget 2021.
§ 12. Val av ordförande och vice ordförande för UKR
Valberedningen genom Anders Jarl föreslog omval av ordförande och nyval av vice ordförande.
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag
• att utse Lars Olof Fahlén till ordförande för UKR:s styrelse på ett år
• att utse Cecilia Fröjmark till vice ordförande för UKR:s styrelse på ett år.
§ 13. Val av styrelseledamöter för UKR
Valberedningen föreslog att följande personer ska ingå i styrelsen:
Sven-Eric Andersson
Anna-Tora Martin
Eva Moberg
Torbjörn Bådagård
Eva Åsjö
Harout Ekizean
Anders Blåberg
Jan Blom
Sara Nilsson Edström.
Årsmötet beslöt
• att välja ovanstående personer i enligt valberedningens förslag.
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§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag
• att välja Bo Magnusson till ordinarie revisor
• att uppdra åt valberedningen att ta fram ytterligare en revisor
§ 15. Val av valberedning
Årsmötet beslöt
• att utse Anders Jarl till sammankallande ledamot
• att utse syster Dorothea Fischer till ledamot
§ 16. Till årsmötet inkomna ärenden
Ordförande meddelade att det inte hade inkommit några ärenden till årsmötet.
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§ 17 Övrig information
Anna-Tora Martin och Torbjörn Bådagård talade om ekumeniska bönen i domkyrkan. En
ansvarslista för ekumeniska förbönen under hösten 2020 lades fram så att de närvarande kunde
teckna sig.
Årsmötet beslöt
att tacka för informationen.
§ 18. Avslutning
Lars Olof Fahlén tackade styrelsen för ett förtjänstfullt arbete det gångna verksamhetsåret och då
särskilt Lovisa Möller som avslutar sin mandatperiod i styrelsen.
Lars Olof Fahlén tackade också särskilt verksamhetsledaren Annika Oreskovic.
Mötets ordförande Per Wärmegård förklarade årsmötet avslutat.

Per Wärmegård, mötesordförande

Anna-Tora Martin, sekreterare

Justeras
Anders Blåberg

Eva Moberg

Bilagor
Dagordning
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019
Revisionsberättelse UKR
Verksamhetsplan för 2020
Budget för Uppsala kristna råd 2020–21

