Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

Handlingar
inför SKrHs årsmöte 2018
Torsdagen 26 juli 2018 kl 11.30
Västkustgården, Lerkil, Busshållplats - Kärret
Ombud, medlemmar och intresserade
VARMT VÄLKOMNA
kl 10.30
kl 11.30
kl 13.30
kl 15.00
kl 18.00

Ankomst och förmiddagskaffe
Årsmöte
Lunch
Idéprogram
Gemenskapskväll

Vid eftermiddagens idéprogram medverkar Jonas Helgesson
föreläsare, ståuppare, skribent och författare.
100 000-tals människor har blivit inspirerade av Jonas Helgessons uppskattade föreläsningar
i vilka han bjuder på sig själv och på ett personligt och humoristiskt sätt berättar om hur det är
att leva med en CP-skada.
På kvällen möts vi till en gemenskapskväll med festmåltid och berättelser från Israelsresan.

Välkommen att vara med hela dagen
Torsdagen den 26 juli 2018
Det finns också möjligheter att vara med på hela Lerkilslägret eller om så önskas, bo
över två nätter, alltså komma dagen innan och resa hem på fredag.
Det är viktigt att anmälan sker till lägret om detta önskas. Helst en vecka innan.
Anmälan till årsmötet och deltagande i övriga programmet önskas, med anledning av
måltiderna.
Se ytterligare i Nyhetsbrevet 2 2018.
Kom och var med vid det tillfälle du kan.
Anmälan till Inger Svantesson, 0322 44021, 070 568 47 17 eller
inger.svantesson@skrh.se

Förslag
till
FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsmöte 26 juli 2018 Västkustgården Lerkil
1.

Inledning

2.

Mötets öppnande

3.

Fastställande av dagordning och röstlängd

4.

Mötets utlysande

5.

Val av funktionärer för årsmötet:
a/ Ordförande
b/ Vice ordf
c/ Sekreterare
d/ Två justerare utöver ordf
e/ Rösträknare

6.

Verksamhetsberättelsen

7.

Ekonomisk berättelse

8.

Revisionsberättelse

9.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

10.

Beslut om ansvarsfrihet

11.

Val av ordförande för en tid av ett år

12.

Val av styrelseledamöter för en tid av två år

13.

Val av revisorer och ersättare

14.

Val av valberedning

15.

Beslut om förändringar i stadgarna. Se bilaga

16.

Motioner

17.

Medlemsavgift

18.

Handlingsprogram och Budget

19.

Aktuella SKrH-frågor

20.

Övriga frågor som förbundsmötet beslutar uppta

21.

Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH
Inledning
SKrH vill verka för att församlingar och kyrkor blir medvetna om att människor med
funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna gemenskapen och att kyrka och
församling är en plats för alla där vi får möta Gud och varandra. En kyrka för alla med allas
lika värde och där olikheterna är till fördjupad glädje och insikt och uttrycker helheten i Guds
familj. I verksamheter, kontakter och omsorg har SKrH under 2017 sökt verka för
målinriktningen. Under året har samtal och samråd med Region Väst ägt rum vid ett par
styrelsesamlingar samt samarrangemang med Lerkilslägret.

Lerkilsläger med SKrHs Idékonferens och årsmöte
Sommarlägret på Västkustgården Lerkil samlade deltagare från olika delar av Sveriges land,
Östergötland, Närke, Skåne, Halland, Bohuslän och Västergötland. Flera av deltagarna fanns
med hela veckan och många kom och besökte lägret. Lägret var ett samarrangemang med
Region Väst av SKrH
Många aktiviteter och programpunkter med olika inriktningar ägde rum.
På tisdagen var ungdomar från Timmele med assistenter och anhöriga inbjudna. En heldag
som blev mycket uppskattad.
Gerd Karlsson, Berit Wiberg och Oskar Bilén hade sammanställt en utställningen kring
hantverk.
Onsdagen var dragspelaren Lennart Olsson från Donsö på besök. Berit Wiberg höll i sången
och musiken under lägret och flera av deltagarna sjöng solo och duettsånger vid olika
samlingar.
Vid onsdagskvällens samling visade Edmund Graversen bildspel.
Torsdagens förmiddag ägnades åt SKrH riks årsmöte. Vid eftermiddagens seminarium
medverkande sångarpastorn Lasse Svensson
Torsdagskvällen var festkväll med måltid och program. Lasse medverkade
Bibelstudierna som leddes av pastor Leif G Svensson, Alingsås gav många innehållsrika
bilder och berättelser.
Morgonbönerna leddes Bengt Svensson. Som ledare fungerade Ulla Johansson och Inger
Svantesson.
En tillgång var kyrkolokalen som Equmeniakyrkan Lerkil byggt. Där hölls flera av
samlingarna.
I köket fanns Sonja Johansson, Barbro Johansson och Gunnel Sundberg som såg till att allt
fungerade och hade ofta god praktisk hjälp av lägerdeltagare.

Styrelse och revisorer samt styrelsemöten
Styrelse från och med årsmötet har varit Eva Johansson, Gerd Karlsson, Åsa Modig, Berit
Wiberg, Karl-Gustav Slätt, Inger Svantesson och Ronnie Turesson.
Revisorer har sedan årsmötet varit Marie Svennered, Långared och Susanne Kaataja, Alingsås
med Åke Larsson, Loo som ersättare.
Styrelsen har under 2017 haft fem protokollförda sammanträden, därav är ett konstituerande.
Vid sammanträdet den 11 febr inleddes sammanträdet gemensamt tillsammans med styrelsen
för region Väst av SKrH angående samarrangemang av Lerkilslägret 2018 och frågan om
föreslag om Israelsresa. Även den 11 nov inleddes sammanträdet tillsammans med Region
Väst av SKrH med fortsatt planering av Resa och Läger.

Handlingsprogram 2017-2018
Det av årsmötet 2017 antagna handlingsprogrammet följdes.

Region Väst av SKrH
Årsmötet ägde rum i EFK-kyrkan i Hedefors den 8 april 2017.
Vårutflykten gick till Dalsland den 16 maj med bland annat besök på Balders Näs Herrgård.
Besök gjordes också i Equmeniakyrkan Brålanda.
Vid sommarmötet i Maryds Missionshus medverkade Marita och Christer Tholsgård med
sång och Linnea Gunnarsson med predikan.
Lerkilslägret. Arrangerades tillsammans med Region Väst av SKrH. Se ovan.
Dagträffar. En dagverksamhet med träffar på lördagar, i EFS-kyrkan Alingsås, har ägt rum
under vår- och höstterminen. Den 11 nov medverkade Alexander Hultman med tal och sång.
Sångstund hölls på Kullingshemmet Vårgårda den 12 oktober. Samlingen samlade fullsatt sal
och uppskattar att lyssna till sånggruppen som sjöng under ledning av Ulla Johansson.

Samarrangemang
Du är älskad-läger på Strandgården
Lägret arrangeras av Region Öst, Equmeniakyrkan och ett samarbete äger rum med SKrH.
Ekonomiskt stöd gavs till två deltagare som ansökt om bidrag. Ordföranden medverkade vid
den avslutande gudstjänsten.

Nätverket BARTIMAIOS
Under 2017 har verksamheten varit vilande.

Nyhetsbrevet
Direktkontakt hålls med alla medlemmar i SKrH genom det Nyhetsbrev. Under året har fyra
nummer skickats ut. Nyhetsbrevet fyller en viktig funktion och är en del i omsorg och kontakt
med varandra. Det ger bland annat information och rapport om det som sker genom SKrH.

SKrHs hemsida
Via hemsidan ges information om förbundet. Vid olika tillfällen har getts bevis på att den
används. Mail och telefonsamtal har blivit resultatet och nya kontakter har uppstått. På
hemsidan finns nyhetsbreven och annat material inlagt. Hemsidans adress är www.skrh.se

SKR:s arbetsgrupp för frågor om funktionshinder
SKrH deltar i SKRs arbetsgrupp genom att representanter från SKrHs styrelse finns med.

Ekonomi
Resultat och balansredogörelse samt Förvaltningsberättelsen 2017 ges i särskild rapport

Avslutning
SKrH vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar som på olika sätt medverkat och
deltagit i kontakter och gemenskaper. Vi tror att SKrHs arbete har betydelse och fyller en
funktion i kontakt med medlemmar och föreningar. SKrH vill innesluta oss alla i förbön och
varma tankar. Inför framtiden förs samtal om hur vi ska gå vidare och under 2017 har förslag
väckts om samråd och samarbete med Region Väst.
Loo Sollebrunn i maj 2018
Styrelsen

