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Årsmötets öppnande
Föredragningslistan gås igenom och godkänns
Val av funktionärer för årsmötet
- ordförande
- vice ordförande
- sekreterare
- protokollsjusterare
- möteshost/värd
Frågan om årsmötet utlysts stadgeenligt
Verksamhetsberättelsen föredras och godkänns.
Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2020
Revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
Diskussion om församlingens ekonomi och beslut kring budget för kommande verksamhetsår
Beslut om rekrytering ungdomsledare eller SVF praktikant från hösten 2021
Förslag att använda fonderade arv till att täcka byggkostnader
Beslut om anslag. Styrelsens förslag:
• Regionen, enligt rekommendation (för 2020: 150kr/medlem)
• Sjukhuskyrkan, enligt rekommendation (förslag för 2021: 85kr/medlem)
• Räddningsmissionen i Göteborg 500 kr
• Sociala missionen 500 kr
• S:t Lukas i Värmland 500 kr
• RIA/Hela människan i Karlstad 1500 kr
• Kristna Freds 700 kr
• Vägsjöfors 1000 kr
• 10 % av serveringsinkomsterna till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Val av ordförande för församlingen
Val av vice församlingsföreståndare
Val av styrelse för församlingen
Val av revisorer
Val av funktionärer och ombud i/för församlingen
Val av valberedning för församlingen
Beslut om församlingens offerdagar
• Bön- och offerdag för pastors- och diakoniutbildningen 28/2 (har alltså redan varit)
• Utgångskollekt till sjukhuskyrkan vid två gudstjänster 16 och 23 maj
• Bön- och offerdag för nationella arbetet i Equmeniakyrkan 25 april
• Bön- och offerdag för Equmenias arbete 10 oktober
• Equmeniakyrkans internationella insamling mellan 1: a advent 2021 och 31 jan 2022
Information från Equmenia Skårekyrkans årsmöte och deras val av ledare för barn- och
ungdomsarbetet.
Information inför gårdsföreningen Vägsjöfors Herrgårds årsmöte 24/4
Fråga om ekonomiskt lån till Vägsjöfors Herrgård.
Motion till Equmeniakyrkans konferens om att utlysa klimatnödläge - bifogat dokument 9
Övriga ärenden
Avslutning

