Medlemmar och intresserade!
Varmt välkomna till
Årsmöte med Sveriges Kristna
Handikappförbund, SKrH
Torsdagen den 4 augusti 2022 kl 11.30
Equmeniakyrkan Storsjöstrand, Horla,
Vårgårda
Kl 11.00 Kaffe
Kl 11.30 Årsmöte
Kl 13.30 Enkel Måltid
Kl 15.00 Idéprogram med Rickard Lundgren
Du kan vara med på plats eller via zoom-länk eller telefon.

Handlingar
inför SKrHs årsmöte 4 augusti 2022
som dessutom finns tillgängliga på hemsidan www.skrh.se
Var god meddela ditt deltagande i årsmötet till ordförande, Inger Svantesson
Att delta via länk! Var god att dessutom kontakta Ronnie Turesson
Det är viktigt att anmälan till årsmöte och idésamlingen sker med tanke på kaffe och måltid.
Anmälan till Inger Svantesson, 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 zoom-länk eller telefon. Han
ger informationer och uppgifter om tillvägagångssätt samt skickar länk till dem som önskar.
E-post ronnie@turesson.nu

Förslag
till
FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsmöte 4 augusti 2022 kl 11.30
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 tillvägagångssätt 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 2021
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.
Lerkilsläger 3 - 5 aug 2021
SKrH inbjöd till ett kortare läger på Västkustgården
Ankomst på tisdag på förmiddagen och sedan dags för lunch. På eftermiddagen ledde Leif
Svensson bibelstudium. På kvällens samling visades bildspel och aftonbönen hölls av Leif
Svensson.
Onsdagen var en gemenskapsdag med olika aktiviteter som Sång, Musik, Bad, Lek, Vandring
i området m.m. Flera deltagare tillkom. Morgonbönen hölls av Lasse och Ingegerd Skoog
Sång på altan leddes av Britt-Marie Svensson. Efter lunch blev det besök av Robert Daun som
gav ett idéföredrag kring ”Svamp på gott och ont”. Kvällen ägnades åt ”Vi firar SKrH-DHM
60 år” en gemenskapskväll med berättelser och bilder
På torsdag ledde Lasse och Ingegerd Skoog en morgonbön. Efter frukost blev det samling
med personliga berättelser Efter lunch blev det hemfärd
Alla tre dagarna var det sång och musik under Berit Wibergs ledning samt bad vid lämpliga
tillfällen och vandringar i området.
Sonja Johansson, Barbro Johansson, Gunnel Sundberg och Ingegerd Johansson med hjälp av
Barbro Markusson, Margareta Markusson och Margit Markusson skötte köket. Inger
Svantesson höll i ledning av lägret. Ca 20 personer deltog hela tiden och drygt 40 personer
var med under onsdagen.
SKrH höll årsmöte den 2 oktober 2021 i Pingstkyrkan Alingsås.
De flesta deltagarna fanns på plats i Pingstkyrkan och några deltog via zoom och telefon.
Åke Larsson var mötets ordförande och Åsa Modig skrev protokoll. Det gångna året
redovisades genom berättelser och rapporter. Minnesord lästes och ljus tändes för dem som
under året lämnat jordelivet. Särskilt nämndes Elver Jonsson, Rune Gustafsson och Lennart
Johansson.
Valberedningen med Ingegerd Skoog som sammankallande hade förberett förslag till
ledamöter och föreslog att styrelse väljs stadgeenligt samt att en grupp blir adjungerande
ledamöter under ett år.
Styrelseledamot Lennart Johansson avled den 3 september och ny ledamot i styrelsen blev
Ann-Marie Haglund.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Åke Larsson som på ett skickligt sätt behandlade
dagordningens punkter. Åsa Modig var protokollskrivare och såg till att allt blev nedtecknat.
Den nya styrelsen konstituerade sig enligt följande: Inger Svantesson ordförande AnnMarie Haglund vice ordförande, Bengt Sernestrand kassör, Ronnie Turesson registeransvarig,
Eva Johansson och Åsa Modig sekreterare och Berit Wiberg övrig ledamot. Som
adjungerande ledamöter valdes, Margit Markusson, Ulla Johansson, Bengt Svensson, Barbro
Johansson, Anders Hjalmarsson och Oscar Bilén. Till revisorer valdes Marie Svennered och
Susanne Kaataja med Åke Larsson och Folke Andersson som ersättare.
Projekt med Rickard Lundgren
En särskild punkt på föredragningslistan var framtidsfrågor. Styrelsen hade fört samtal med
Rickard Lundgren om att fundera kring framtidsfrågor för SKrH. Årsmötets ställdes inför
förslag om nio månaders projekt med undersökning om att finna nya vägar och kontakter för
SKrH. Rickard Lundgren är nationellt anställd i Equmeniakyrkan och arbetar som samordnare
för församlingsgrundande och Rickard har också arbetsuppgifter med evangelisation genom
”Gå ut mission”. ”Rickard har själv en autistisk son och har utifrån de erfarenheterna

utvecklat en omtyckt gudstjänst för barn med funktionshinder som han sedan 8 år tillbaka
driver på pingströrelsens årliga konferens, Nyhems veckan.”
Årsmötet antog förslaget och beslutade om projekt med Rickard Lundgren
kring framtidsfrågor
Styrelsen fick uppdrag att formulera besluten och följande har beslutas
att
anta projekt om utveckling av verksamhet i SKrH med Rickard Lundgren
att
projekttiden är januari till september 2022
att
projektet handlar
om undersökning i kristna församlingar om initiativ att starta upp verksamhet
om samverkan mellan kommuner och kristna församlingar
om stimulation till lämpliga personer att ingå i ett arbetsteam
om utredning av fortsättning i SKrHs arbete
att
”Gå ut mission” sköter administration med mera
att
en avstämning av undersökningarna sker våren/sommaren 2022
Vårens bussresa, Marydsmötet och Sångstunden på Kullingshemmet fick ställas in.
Gemenskapsdagen i EFS kyrkan den 13 nov började med sångstund under ledning av Berit
Wiberg och Ingegerd Skoog. Därefter blev det servering av pizzabullar, frukt, kaffe med
mera. Sedan var det dags för Alexander Hultman, som var medverkande gäst. Han framförde
sång, musik och tog deltagarna med i allsång, läsningar m.m. Alexander gjorde sin
medverkan på ett charmerade sätt och ca drygt 20-tal deltog i samlingen.
Styrelsen har under 2021 haft sex protokollförda sammanträden, därav ett konstituerande.
Sammanträdena har hållits i Pingstkyrkan Alingsås, EFS-kyrkan Alingsås och
Eqmeniakyrkan Loo, där cirka sex ledamöter funnits på plats och övriga deltagit via zoom
och telefon. Ronnie Turesson har på ett förtjänstfullt sätt iordningställt och gjort det praktiskt
möjligt att hålla sammanträdena
Handlingsprogram 2021 – 2022
Det av årsmötet 2020 antagna handlingsprogrammet följdes
Nyhetsbrevet
Direktkontakt hålls med alla medlemmar i SKrH genom det Nyhetsbrev. Under året har 2
nummer skickats ut. Vi tror att Nyhetsbrevet fyller en viktig funktion och är en del i omsorg
och kontakt med varandra. Det vill ge 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 2021 ges i särskild rapport
Avslutning
2021 i SKrH fick några arrangemang ställas in men kontakter, så långt det varit möjligt, har
ägt rum. SKrH vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar. Vi tror att SKrHs arbete har
betydelse och fyller en funktion. SKrH vill innesluta alla i förbön och varma tankar.
Loo Sollebrunn i juni 2022

Styrelsen

Inger Svantesson Ordf.

Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH

HANDLINGSPROGRAM 2022–2023
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 2022 – 2023 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 samt Framtidsfrågor.
•

Idékonferens och Förbundsmöte 2023.

