
Föreningen Vi är Kyrka – Sverige 

Protokoll fört den 27 april 2022 vid Årsmötet kl 18.00-19.00 

 

Mötesdeltagare inloggade på Zoom Meeting via Bildanätet :  

Sr Katrin Åmell, John Mossop, Jacques Öhlund, Irene Nordgren, Hans Reiland, Eva Winiarski, Gun 

Holmertz, Elisabet Finné, Kerstin Persson, Cecil de Rozario 

 

§1  

Mötet öppnades av sekr. Kerstin Persson, då VÄKS’ ordförande fortfarande befann sig på ett försenat 

tåg. John Mossop valdes till Årsmötets ordförande. 

Dagordningen godkändes såsom den upplästes av valde mötesordföranden John Mossop. Kerstin 

Persson anmälde ett ’övrigt ämne’ - ett VÄKS’ svarsbrev till Stiftets Synodala synodgruppen. 

§2 

Som mötets sekreterare valdes Cecil de Rozario. 

§3 

Mötet valde Hans Reiland och Kerstin Persson till justeringspersoner/rösträknare. 

§4 

Årsmötet förklarades behörigt utlyst enl. stadgarna. Röstlängden utgörs av listan av medlemmar som 

betalade föreningsavgifter för 2021  

§5 

Styrelsens årsberättelse för verksamhetsåret 2021 befanns stadgeenligt utskickad tillsammans med 

kallelsen och godkändes. Årets ekonomiska årsredovisning för 1 jan 2021-- 31 dec 2021 lästes upp av 

kassören och godkändes. 

§6 

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021 godkändes. 

§7 

Årsmötet beviljade föreningsstyrelsen ansvarsfrihet för år 2021. 

§8 

Kerstin Persson läste upp styrelsens Verksamhetsplan för år 2022 och kassören förklarade Budgetplanen 

för år 2022. 

Båda planer antogs av årsmötet. Det anmärktes att satsningar på föreningens närvaro på de digitala 

nätverken behöver effektiviseras. Beslöts att den budgeterade medlemsavgiften för år 2022 till WAC-I 

ska förhandlas fram och utbetalas. 

Inspelade videos med anföranden resp. predikningar skall göras lättare tillgängliga/sökbara på 

föreningens Hemsida och Facebooksida. 

§9 

Årsavgiften med 250 kr per medlem fastställdes att gälla framledes även för år 2023. 

§ 10  

Som revisorer omvaldes John Mossop (ordinarie) och Sture Gustafson (suppl.). 

§11 

I avsaknad av förslag till ledamöter i valberedningen beslöts att Valberedning uppdras åt Styrelsen inför 

årsmötet 2023. 

§12 

Fastställdes att inga motioner hade inkommit till årsmötet inför 27 april 2022. 

§13 

Ett övrigt ärende hade anmälts av Kerstin Persson under mötet: Föreningens hantering av Enkätsvaren 

till den pågående Synodala synoden i Stockholms stift. 



VÄKS skall inför deadlinen 15 maj 2022 redigera ihop en max A4-sammanfattning av resultaten av 

föreningens enkät till Synoden.  

Beslöts att VÄKS’ svarsskrivelse in till Stiftets kontakt för Synodfrågor författas av Kerstin Persson och 

Elisabet Finné, samt skickas till medlemmarna för godkännande. 

Jacques Öhlund utfäste inlägg som skickas till Kerstin med erfarenheterna och svar till Stiftet från Lunds 

församling.  

Eva W och sr Katrin Å informerade om turbulens under andra synodmötet i Stockholms största 

församling. Den verkade ’orkestrerad av synodmotståndare’ och stod i kontrast till det konstruktiva 

samtalet under första synodmötet i denna Sta Eugenia församling. 

§14 

Årsmötet avslutades kl. 18:55…  

…i avvaktan på Zoom-uppkoppling av dagens inbjudne föredragshållare: Colm Holmes, från Irland, 

ordf. för den internationella rörelsen We Are Church- International, i vilken VÄKS är medlem.  Noteras 

bör att Colm Holmes under sittande möte kom överens med VäkS om en årlig medlemsavgift för 2022 

av € 100. 

Därefter hölls ett livligt samtal kring Holmes’ framställning av WAC-Is världsvida aktiviteter. Holmes 

lovade att till VäkS sekreterare Kerstin P skicka en kopia av sina Powerpoint-bilder från föredraget. 

 

Djursholm den 27 april 2022, 

Vid pennan, Cecil de Rozario 

………………………………………………………………………………………….. 

   Mötessekreterare 

 

  

 …………………………………………………………………………… 

   Justerare Hans Reiland 

 

  

 …………………………………………………………………………… 

   Justerare Kerstin Persson 

 

 

 

 

 

 


