Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH
Protokoll fört vid Sveriges Kristna Handikappförbunds årsmöte den 25 juli 2019
på Västkustgården i Lerkil
Närvarande 28 personer
Se bilaga
§ 1 Inledning.
Årsmötet inleddes med sång av Lasse och Ingegerd Skoog, Karl-Gustav och Gunilla
Slätt samt lägrets sånggrupp.
Ordförande Inger Svantesson hälsade välkommen samt tände ett ljus till minne av
medlemmar som under året lämnat jordelivet för att vara hos Herren.
Bibelordet i 1 Joh 3:2 lästes, en bön bads och Emilie Andersson sjöng en sång.
§ 2 Mötets öppnade
Ordförande Inger Svantesson förklarade årsmötet öppnat. Hälsningar framfördes
från Bengt Jarring, Eva Johansson och Anders Hjalmarsson.
§ 3 Fastställande av dagordning och röstlängd
Dagordningen fastställdes. Röstlängd upprättades.
§ 4 Mötets utlysande
Kallelse till årsmöte har sänts via Nyhetsbrev 2 och 3-4 2018 och handlingarna fanns
tillhanda i samband med Nyhetsbrev 1, 2019. Handlingarna har även varit
tillgängliga via hemsidan en månad före årsmötet.
Årsmötet beslutade
att godkänna årsmötets utlysande vilket skett stadgeenligt
§ 5 Val av funktionärer för mötet
Valberedningen presenterade förslag och följande valdes
Till ordförande för mötet valdes Elver Jonsson
till sekreterare valdes Åsa Modig.
Till att justera årsmötets protokoll, utöver ordföranden valdes Anita Brunnegård och
Elisabet Svensson, vilka även utsågs till rösträknare
§ 6 Verksamhetsberättelse
Föreslagen verksamhetsberättelse för 2018 presenterades av ordföranden Inger
Svantesson.
Årsmötet beslutade
att godkänna verksamhetsberättelsen
Se bilaga

§ 7 Ekonomisk berättelse
Kassören Ronnie Turesson gick igenom den ekonomiska berättelsen samt föreslagen
förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2018.
Årsmötet beslutade
att godkänna förvaltningsberättelsen
Se bilaga.
§ 8 Revisionsberättelse
Årsmötets ordförande Elver Jonsson läste upp revisionsberättelsen.
Revisorerna tillstyrker att årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, disponerar
resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och föreslår att bevilja kassör och
styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret
§ 9 Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsmötet beslutade
att fastställa balans- och resultaträkningar enligt revisionernas förslag.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enhälligt
att ansvarsfrihet ges till kassör och styrelse för verksamhetsåret 2018.
Styrelsens ledamöter deltog inte i beslutet.
Årsmötets ordförande framförde tack till styrelse och kassör för väl genomfört
arbete.

§ 11 Information och beslut om tillvägagångssätt vid val av styrelse
Inger Svantesson gav information om beslut som tagits vid Region Väst årsmöte den
6 april 2019
att Region Väst av SKrH upphör som förening och dess andra beslut tas vid årsmöte
2020.
Föreningens verksamhet fortsätter i SKrH riks och ekonomin förs över den 1 juli
2019.
Inger Svantesson framförde ett välkommen och uttryckte att tillsammans får vi nu
förvalta och genomföra det som region Väst arbetat med.
Styrelsens ledamöter från Region Väst står till förfogande vid val av styrelse till
SKrH.
SKrHs valberedning presenterade förslag till kandidater för styrelsevalet.
SKrHs styrelse består enligt stadgarna av sju ledamöter.
Årsmötet väljer ordförande för en tid av ett år och sex ledamöter för en tid av två år.
Tre ledamöter väljes vid innevarande årsmöte.
Valberedningen föreslog
att årsmötet väljer sex adjungerande ledamöter på en tid av ett år till styrelsen och
dessa föreslogs.
Årsmötet beslutade
att följa föreslaget om val av adjungerande ledamöter
§ 12 Val av ordförande
Till förbundets ordförande valdes för en tid av ett år Inger Svantesson
§ 13 Val av styrelseledamöter och adjungerande ledamöter
Till styrelseledamöter för en tid av två år valdes Ronnie Turesson (omval), Bengt
Sernestrand (nyval) och Margit Markusson (nyval)
Kvarstående valda 2018 för två år är Eva Johansson, Åsa Modig och Berit Wiberg.
Till adjungerande ledamöter för en tid av ett år valdes Oskar Bilén, Anders
Hjalmarsson, Barbro Johansson, Lennart Johansson, Ulla Johansson och Bengt
Svensson
§ 14 Val av revisorer och ersättare
Till ordinarie revisorer för en tid av ett år valdes Marie Svennered och Susanne
Kataja Som ersättare för en tid av ett år valdes Folke Andersson och Åke Larsson
§ 15 Val av valberedning
Till valberedning inför årsmöte 2020 valdes Gunilla Hallberg, Ulla Johansson och
Ingegerd Skoog. Till sammankallande utsågs Ingegerd Skoog

§ 16 Motioner
Några motioner till årsmötet hade inte inkommit
§ 17 Medlemsavgift
Årsmötet fastställde medlemsavgiften till oförändrat Kr 130:-.
§ 18 Handlingsprogram och Budget
Ordförande Inger Svantesson presenterade handlingsprogram för 2019-2020 och
visade särskilt på möjligheter för medlemmar att ansöka om bidrag till kurser, läger
och rekreation.
Årsmötet beslutade
att anta handlingsprogram för 2019-2020.
Kassören Ronnie Turesson presenterade budget för 2019 och kommenterade att
2019 blir ett övergångsår med hänsyn till att Region Väst ingår från juli 2019.
Årsmötet beslutade
att anta föreslagen budget för 2019.
Se Bilaga
§ 19 Aktuella SKrH frågor
Inger Svantesson informerade om samarbetet med Sveriges Kristna Råds
arbetsgrupp för frågor kring kyrka-funktionshinder. SKrH önskar ha fortsätt
samarbete med SKRs arbetsgrupp.
SKrHs Broschyr är under bearbetning och behöver förnyas liksom SKrHs Hemsida
och Nyhetsbrevet. Informerades om Sångandakt på Kullingshemmet den 17 okt och
Gemenskapsdagen den 9 november i EFS-Kyrkan Alingsås.

§ 20 Tack framfördes
Gerd Karlsson och Karl-Gustav Slätt hade undanbett sig återval till styrelsen och
avtackades av årsmötet.
Gerd Karlsson framförde tack till Inger Svantesson för arbetet i SKrH.
Tack riktades till årsmötets funktionärer Elver Jonsson och Åsa Modig för väl
genomfört arbete.
§ 21 Årsmötets avslutning
Årsmötets ordförande Elver Jonsson tackade för ett bra årsmöte och förklarade
årsmötet avslutat.

Dag som ovan:
…………………
Åsa Modig
Sekreterare

…………………….
Elver Jonsson
Ordförande

………………….
Anita Brunnegård
Justerare

…………………………
Elisabet Svensson
Justerare

