
  Församlingsmöte 6 december 2020 

Ungdomsledare Axel Sundström i rollen som teknisk spetskompetens presenterar hur vårt 
allra första möte via Zoom kommer att fungera. I Zoom finns även en röstningsfunktion 
vilket testas genom att en fråga om dagens kaffedrickande ställs. Dessvärre är inte tekniken 
med oss och efter tre misslyckade försök bordläggs själva röstningsfunktionen och 
församlingsmedlemmarna hänvisas till chatten istället. 

 1  Inledning 

I väntan på ett tekniskt mirakel börjar församlingens ordförande Torbjörn Börjesson med 
inledningen. 

Torbjörn delar med sig av samma slags tankar vi alla har kring corona – hur allting blivit 
omkullkastat och hur han personligen saknar att åka till gudstjänsten. I spår av detta har 
beslut tagits att församlingen kommer att köra ut jultallrik till alla medlemmar som är 80+. 

Torbjörn ber för församlingsmötet. 

Alla får order om att gå ur mötet, vänta två minuter och logga på igen i hopp om att det ska 
lösa tekniken. 

 2  Mötets öppnande  

Torbjörn hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat.  

Dagordningen presenteras och godkänns, om än i lite omvänd ordning pga teknikstrul. 

 3  Val av justeringspersoner 

Ola Edström och Hans Svanström föreslås till justeringspersoner då de är på plats och inte är 
beroende av uppkoppling. 
 

 4  VAS 

Nisse Artursson förklarar att vårt arbete egentligen ska avslutas nu men varken de eller vi 
känner oss redo att klippa banden. Det planerade kooperativet för kvinnorna drar ut på 
tiden och vi vill fortsätta stödja projektet ett år till. Förslaget är 80% av dagens stöttning 



(2500 USD / månad) och målet är att få igång kooperativet på Lemera, för att därefter 
utarbeta hur vi ska gå vidare tillsammans.  

 5  Utbyggnaden kyrkan 

Patrik Göthberg från byggruppen berättar att vi snart är klara med övre taket. Rötskador är 
utbytta och solceller monterade. Nya caféköket tar form. Golvet är klart. Nytt soprum och 
fläktrum kommer ligga under det nya köket. Under gårdagens byggdag inmundigades den 
första fikan av många i de nya kökslokalerna.  

 

Tanken är att vi ska ha ett tätt tak till jul. Vi ska också vara färdiga med betongplattan runt. 
Alla betongarbeten ska vara klara till jul.  

Patrik tackar alla som är med och önskar att fler hjälper till. Vi sparar mycket pengar på allt 
arbete vi gör. Det är måleri, röjning, städning. Bilder från bygget visas och Patrik förklarar 
vad vi ser.  

Torbjörn meddelar att det ser bra ut på lånefronten. Hittills har vi finansierat med egna 
medel och inte lyft lån än, men det kommer. Målet har nu höjts från 4 miljoner insamlat till 
5,2. Vi har låg ränta och bottenlånet har höjts och utgör nu en större del än innan av det 
totala lånet. Detta innebär en ännu lägre totalkostnad. Prognosen för slutkostnad är just nu 
lägre än vad vi projekterat för. Skanskas kom in på 35miljoner plus att vi har fått göra 
oförutsedda reparationer. Totalekonomin ser ut just nu att gå under det vi trodde. Tidigare 
kalkyler låg på ett ökat offrande på 186 kr per månad och medlem för att nå budget, nu är 
det under 170 kr per medlem och månad. 



 

 6  Ekonomi 

• Girot +7% (siffror till och med siste okt)  

• Kyrkoavgift +11%,  

• Offer -62% (föga förvånande då vi inte haft speciellt många fysiska sammankomster) 

• Swish -14% 

• Kollektomat (ska avvecklas) +40%.  

Vi ligger just nu -1% totalt mot förra året. 

I år, till bygget, insamlat 3,34 milj, föregående år var 0,11 milj. 

Förskolan ger ett överskott på 429kkr i år. Caféet är ner 481kkr i år.  VI hoppas på 
jultallrikarna nu. 

Exkl. insamlingen i november ligger vi -205kkr i år. 

Resultat för oktober är 2920kkr , motsv. -150kkr förra året. Detta är inklusive avskrivningar. 

 7  Novemberinsamlingen 
400 246 kr insamlat. Novemberförsäljningen lyckades inte skrapa ihop så här mycket pengar 
och det var betydligt mer jobb.  

 8  Information gällande äldste 

Allan Dale har bett att lämna uppdraget som äldste.  

Församlingens föreståndare Mats Särnholm är påtänkt att bli ny föreståndare för Smyrna. De 
kommer att ta beslut i frågan den 16e januari. Om båda parterna säger ja så börjar Mats 
efter sommaren. Vi kommer att ha ett extra styrelsemöte om detta i veckan.  

 9  Övriga frågor 

”Är något bestämt om inredningen i kyrkan?” 
Torbjörn: Nej. 

”Är något bestämt om att börja med kvällscafé i det nya caféet?” 
Torbjörn: Nej. 

”Ska vi anta att Mats tackar ja till tjänsten?” 
Mats: Den som lever får se. 

”Varför minskning av bidraget till VAS? 
Nisse: Omprioritering vad vi ska lägga pengarna på [inom mission]. Kvinnorna börjar bli mer 
självförsörjande och det ska uppmuntras. Vi vill att de ska vara självgående utan att vi 
knuffar på dem. 



”Var det verkligen rätt att vi fick reda på att du [Mats] ska sluta genom en artikel i Dagen? 
Det hade känt ärligare om vi hade fått veta det direkt från dig.” 
Mats: Dagens medielandskap gör att det är svårt att hålla på informationen. Beslutet togs 
[mellan mig och Smyrna] att det bästa vi kunde göra var att samtidigt som Smyrna gick ut 
med informationen till församlingen informerade jag styrelsen [hos oss]. 

 10  Mötet avslutas 
Nisse ber en avslutningsbön. 

Ett skönt sista ord blir att en av de påloggade meddelar att hen tyckte mötet fungerade 
jättebra och folk var så duktiga som hade fått till allt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjörn Börjesson Eva Lina Staaf 
Ordförande Sekreterare 

 

 

 

Ola Edström Hans Svanström 
Justeringsperson Justeringsperson 
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