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Uppsala kristna råd
Protokoll fört vid årsmöte 22 april 2021.
Årsmötet genomfördes som ett digitalt videomöte via Zoom.
§ 1. Öppnande av årsmötet samt ombudsupprop
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Uppsala kristna råds ordförande Lars Olof Fahlén förklarade årsmötet för öppnat och genomförde
ett upprop av de närvarande. Följande personer deltog i mötet:
Ombud:
Sr Dorothea Fischer
Andreas Bergmann
Barbara Nöjd
Gunnar Sedvallsson
Anders Gustafsson
Lennart Kågedal
Anna-Lena Ettemo
Ulrika Björk
Annika Larsson
Krister Svensson
Anders Jarl
Olle Kristensson
Britt Johansson
Britt Johansson
Leena Mellenius
Birgitta Grape
Lovisa Möller
Nils Larsson
Per Wärmegård
Börje Mattsson
Ann-Britt Holmberg
Gustaf Hafström
Dan Salomonsson
Johan Bruneskog
Martin Naylor
Kjell Larsson
Andreas Möller

St Lars
St Lars
St Lars
Gamla Uppsala
Gamla Uppsala
Lötenkyrkan
Ärentuna
Ärentuna
Frälsningsarmén
Frälsningsarmén
Österledskyrkan
Helga Trefaldighet
Helga Trefaldighet
Danmark-Funbo
Domkyrko
Domkyrko
Vaksala
Vaksala
Missionskyrkan
Missionskyrkan
Missionskyrkan
EFS Mikaelskyrkan
Pingstkyrkan
Mosaik
Baptistkyrkan
Korskyrkan
Valsätrakyrkan

Närvarande från styrelsen:
Lars Olof Fahlén
Cecilia Fröjmark
Sven-Eric Andersson
Anna-Tora Martin
Jan Blom
Anders Blåberg
Eva Moberg
Eva Åsjö
Sara Nilsson Edström
Närvarande revisorer:
Bo Magnusson
Sören Johansson

§ 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.
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§ 3. Val av två justerare
Årsmötet beslöt
• att till justeringspersoner välja Andreas Möller och Birgitta Grape.
§ 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
Lars Olof Fahlén rapporterade att kallelse till årsmötet skickades ut åtta veckor före detta möte och
att alla handlingar sänts ut i laga ordning.
Årsmötet ansåg
• att årsmötet är stadgeenligt sammankallat.
§ 5. Godkännande av föredragningslistan
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Kallelsen till årsmötet innehöll förslag till dagordning.
Årsmötet beslöt
• att godkänna föredragningslistan utan ändringar.
§ 6. Styrelsens redogörelse för det gångna årets verksamhet och
förvaltnings-/verksamhetsberättelse
Ordförande Lars Olof Fahlén redogjorde för verksamheten, som har präglats av pandemin. Vissa
saker har tillkommit till exempel samarbetet med Röda Korset.
Flera ekumeniska aktiviteter har dock genomförts 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
Lötenkyrkan på Bibels dag.
• Fysiskt årsmöte den 27 augusti.
• Tre föreläsningskvällar under temat Lika - Olika på Stadsbiblioteket i oktober
• Inför julhelgen sammanställdes en annons som infördes i Uppsalatidningen.
Diakonicentrum arbetade med
• telefontjänst,17 volontärer har genomfört cirka 80 samtal per vecka med ensamma
människor. Nya volontärer och nya ringkontakter har rekryterats.
Sr Dorothea poängterade vikten av att fortsätta den ekumeniska bönen i domkyrkan varje onsdag.
Sven-Eric Andersson redovisade förvaltningen som stannade på ett underskott på 5966 kr,
föreningens eget kapital uppgår till nästan1,3 miljoner kr vilket gör 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 2020.
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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 2020.
§ 10. Beslut om medlemsavgift
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Sven-Eric Andersson 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 2020 (kronor)
350
1 000
2 500
3 500
4 500

Förslag 2021 (kronor)
350
1 000
2 500
3 500
4 500

Årsmötet beslöt
• att fastställa oförändrad avgift för 2021 i enlighet med förslaget ovan.
§ 11. Beslut om verksamhetsplan och budget
Lars Olof Fahlén föredrog verksamhetsplanen där Diakonicentrum och dess nätverk får en alltmer
central roll i Uppsala kristna råds verksamhet. Diakonicentrum vill vara en rekryterande miljö där
både nya volontärer och fler personer som blir uppringda. Många av de ekumeniska aktiviteterna
planeras också genomföras under året.
Sven-Eric Andersson föredrog budgeten för 2021 och rambudgeten för 2022, som båda omsluter
300 000 kr och har nollresultat.
Årsmötet beslöt enligt det framlagda förslaget
• att godkänna verksamhetsplanen för 2021
• att godkänna budgeten för 2021 och rambudget 2022.
§ 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.
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§ 13. Val av styrelseledamöter för UKR
Valberedningen föreslog att följande personer ska omväljas på två år:
Anna-Tora Martin
Eva Moberg
Harout Ekizean
Anders Blåberg
Följande personer kvarstår i styrelsen ytterligare ett år:
Sven-Eric Andersson
Torbjörn Bådagård
Eva Åsjö
Sara Nilsson Edström.
Jan Blom
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Årsmötet beslöt
• att välja ovanstående personer enligt valberedningens förslag.
§ 14. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Årsmötet beslöt enligt valberedningens förslag
• att välja Bo Magnusson och Sören Johansson till ordinarie 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
Ansökan om medlemskap från Cross Culture Christian Fellowship
En ansökan om medlemskap från Cross Culture Christian Fellowship har bifogats handlingarna till
mötet. Lars Olof Fahlén informerade om att styrelsen tillstyrker ansökan.
Sara Nilsson Edström svarade på en fråga från Kjell Larsson att Cross Culture Christian Fellowship
är en EFS ansluten församling och att dess verksamhet bedrivs i Lötenkyrkan till allas belåtenhet.
Kjell Larsson föreslog att vi också med glädje välkomnar andra församlingar som har sitt
gudstjänstliv på ett annat språk än svenska och saknar egenägd gudstjänstlokal. Lars Olof Fahlén
påminde om att UKR:s stadgar har villkor för medlemskap som styrelsen behöver beakta när nya
medlemmar ska välkomnas, och ville därför att frågan skulle hänskjutas till styrelsen.
Årsmötet beslöt
• att Cross Culture Christian Fellowship väljs in och hälsas välkommen som medlem i UKR.
• att styrelsen följer frågan då det finns andra församlingar som har sitt gudstjänstliv på ett
annat språk än svenska och saknar egenägd gudstjänstlokal.
§ 17 Övrig information
Lars Olof Fahlén tackar för förtroende att som ordförande leda UKR ännu ett år. Han tackade också
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Per Wärmegård som varit ordförande för mötet.
§ 18. Avslutning
Mötets ordförande Per Wärmegård förklarade årsmötet avslutat.

Per Wärmegård, mötesordförande

Anna-Tora Martin, sekreterare

Justeras
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Andreas Möller

Birgitta Grape

Bilagor
Dagordning
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020
Revisionsberättelse UKR
Verksamhetsplan för 2021 med budget för Uppsala kristna råd 2021 och 2022
Valberedningens förslag
Ansökan om medlemskap från Cross Culture Christian Fellowship

