Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

Medlemmar och intresserade! Varmt välkomna till
Årsmöte med Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

Lördagen den 5 sept kl 11.00 i
Pingstkyrkan Alingsås
Landskyrkoallén 4, 441 34 Alingsås
Var med på plats i Pingstkyrkan eller via länk.

Handlingar
inför SKrHs årsmöte 5 sept 2020
finns med i detta brev, finns också tillgängliga på hemsidan
Var god meddela ditt deltagande i årsmötet till ordförande, Inger Svantesson
Att delta via länk! Var god att dessutom kontakta Ronnie Turesson
Kl 11.00 Servering och därefter Årsmöte
Det är viktigt med anmälan till årsmötet
Anmälan till Inger Svantesson, 0322 44021, 070 568 47 17 om deltagande
E-post inger.svantesson@equmeniakyrkan.nu och inger.svantesson@skrh.se
Anmälan till Ronnie Turesson 0707 18 32 68 om deltagande via länk och han ger informationer och
uppgifter om tillvägagångssätt
E-post ronnie@turesson.nu

Förslag
till
FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsmöte 5 sept 2020 kl 11.00 Pingstkyrkan Alingsås
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.

Information och förslag om tillvägagångs sätt vid val av styrelse

12.

Val av ordförande för en tid av ett år

13.

Val av styrelseledamöter för en tid av två år

14.

Val av revisorer och ersättare

15.

Val av valberedning

16.

Motioner

17.

Medlemsavgift

18.

Handlingsprogram och Budget

19.

Aktuella SKrH-frågor

20.

Övriga frågor som förbundsmötet beslutar uppta

21.

Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
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 2019 sökt verka för målinriktningen.
Lerkilslägret med SKrHs Idékonferens och årsmöte blev historiskt. Vi hälsade Region Väst av SKrH
välkommen som organisation till Riksföreningen. Region Väst upphörde som organisation den 1 juli 2019
och dess styrelse-ledamöter stod till förfogande för styrelsen i Riks. Valberedningen hade förberett förslag
till ledamöter och föreslog att styrelse väljs stadgeenligt samt att en grupp blir adjungerande ledamöter
under ett år. Två av riksstyrelsens tidigare ledamöter Gerd och Karl-Gustav valde att avgå. Gerd Karlsson
har varit ledamot i styrelsen sedan 2011. Gerd har många års erfarenhet av arbete i SKrH-DHM inte minst
från sin tid i Värmlands DHM. Karl-Gustav Slätt, mångårig ledamot och varit med i styrelsen sedan 1990talet. De blev högtidligt avtackade i års-mötet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Elver Jonsson som på sitt skickliga sätt behandlade dagordningens
punkter. Åsa Modig var protokollskrivare och såg till att allt blev nedtecknat. Den nya styrelsen valdes
och konstituerade sig enligt följande: Inger Svantesson ordförande, Berit Wiberg vice ordförande,
Bengt Sernestrand kassör, Ronnie Turesson registeransvarig, Eva Johansson och Åsa Modig sekreterare
och Margit Markusson övrig ledamot. Som adjungerande ledamöter valdes Ulla Johansson, Bengt
Svensson, Barbro Johansson, Anders Hjalmarsson, Lennart Johansson och Oscar Bilén. Till revisorer
valdes Marie Svennered och Susanne Kaataja med Åke Larsson och Folke Andersson som ersättare.
Ett mycket fängslande föredrag hölls på eftermiddagen av Patrik Lifvergren, präst i Svenska Kyrkan i
Alingsås. Han berättade om hur verksamhet med funktionsnedsatta i församlingen i Alingsås sker. Han
utgick mycket i sin berättelse från erfarenheter i sin egen familj och kring sin funktionsnedsatta dotter.
De tre första dagarna på lägret hölls bibelstudier av Anders Hjalmarsson, Varberg. Med utgångspunkt från
de fem första kapitlen i Lukasevangeliet gav Anders gedigen och tydlig undervisning. Med engagemang
från studieledaren och med utmaningar till lyssnarna blev det tre mycket värdefulla tillfällen.
Sonja Johansson, Barbro Johansson och Gunnel Sundberg, kökspersonal som under flera år ansvarat för
köket visade också i år vilken skicklighet de besitter. Många av lägrets deltagare hjälpte till vid disk och
dukning.
I övrigt under lägret förekom mycket sång och musik. Den populära programpunkten Sång på altan finns
varje dag med och leddes av Berit Wiberg tillsammans med duktiga musiker. Vid onsdagens Sång på
altan medverkade Lennart Olsson från Donsö. Varje dag passade flera av deltagarna på att bada, en
tipsrunda fanns att gå och övriga promenader gjordes i området. På kvällarna blev det gemenskapsstunder
med berättelser och delgivningar. På torsdagskvällen var det speciell festkväll med program och måltid.
Ronnie Turesson visade bilder från Israels-resan och flera medverkade med sång och vittnesbörd.

Gemenskapsdag var det i EFS-kyrkan Alingsås lördagen den 10 nov Då medverkade Lass Svensson med
musik och sång utifrån temat Minns i november…..
Sångstund hölls på Kullingshemmet Vårgårda i oktober. Samlingen samlade fullsatt sal och de uppskattar
mycket att lyssna till SKrHs sånggrupp.

Styrelsemöten och arbetsgruppsmöten
Styrelse från 2018 och till och med årsmöte 2019 har varit Eva Johansson, Gerd Karlsson, Åsa Modig,
Berit Wiberg, Karl-Gustav Slätt, Inger Svantesson och Ronnie Turesson.
Styrelsen har under 2019 haft fem protokollförda sammanträden, därav ett konstituerande. Vid två av
sammanträdena, 19 febr, och 14 maj deltog styrelsen för region Väst av SKrH
En arbetsgrupp med ledamöter från båda styrelserna har haft uppgift att arbeta fram förslag till
samordning
Handlingsprogram 2019 - 2020
Det av årsmötet 2019 antagna handlingsprogrammet följdes
Region Väst av SKrHs verksamhet jan -juni 2019
Årsmötet ägde rum i Vårgårda EFS Centrumkyrkan den 6 april 2019 och beslut om upphörande den 1
juli 2019 togs enhälligt
Vårutflykten gick till Halland den 29 maj med bland annat besök på Grimetons radiostation. Besök
gjordes också i Kortedala Missionskyrka.
Vid sommarmötet i Maryds Missionshus den 23 juni medverkade Kjell Norberg med berättelse kring
projektet Barn i Ukraina och barnhemmet som understöds. Insamling gjordes för barnhemmets
verksamhet
Samarrangemang
Du är älskad-läger på Strandgården
Lägret arrangeras av Region Öst, Equmeniakyrkan och ett samarbete äger rum med SKrH. Ekonomiskt
stöd gavs till fyra deltagare som ansökt om bidrag. Ordföranden medverkade vid den avslutande
gudstjänsten.
Nyhetsbrevet
Direktkontakt hålls med alla medlemmar i SKrH genom det Nyhetsbrev. Under året har 2 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 2019 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 alla i förbön och varma tankar.
Loo Sollebrunn i juli 2020
Styrelsen
Inger Svantesson Ordf.

Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

HANDLINGSPROGRAM 2020–2021
SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUND, SKrH
är en ekumenisk sammanslutning av medlemmar, föreningar, församlingar och nätverk som
arbetar utifrån kristen människosyn och ett miljörelaterat handikappbegrepp
Vi vill
 Verka för att människor med funktionsnedsättning är en naturlig del av den kristna
gemenskapen.
 Skapa gemenskap genom kontakter och verksamheter.
 Ge möjligheter till medlemmar och organisationer att ansöka om bidrag för rekreation,
rehabilitering eller kurs

Under 2020 – 2021 vill SKrH
 Stimulera församlingar och kyrkor till medvetenhet kring alla människors lika
värde.
 Samverka med Sveriges Kristna Råd, SKR, genom dess arbetsgrupp för frågor om
kyrka och funktionshinder.
 Ge möjligheter för medlemmar att delta i läger och kurser som anordnas av SKrH,
eller av SKRs arbetsgrupp för frågor om kyrka och funktionshinder.
 Arbeta med Hemsida och Nyhetsbrev.
 Idékonferens och Förbundsmöte 2021.

