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Protokoll fört vid Årsmöte med Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Tidpunkt: Tisdagen den 21 februari 2012 kl. 19.00-20.30
Lokal: Enebykyrkan vid Eneby Torg
Närvarande ledamöter för Representantskapet
Katarina Anderberg, Elisabet Carlberg, Inger Ericson Ström, Eva Eriksson, Elisabeth Falck,
Evert Fredenwall, Zara Hedlund, Helga Heimer, Ragnar Karlsson, Fredrik Lann, Willy
Ljungdell, Allan Nilsson, Helena Nyholm, Krister Olinder, Marianne von Porat, Kurt Sköld,
Martin Ström, Cecilia Sylten, Carl-Åke Söderberg, Hans Torkelsson, Kerstin Torkelsson,
Olof Ward, Sölve Widenbrant och Ingegerd-Wrette Lundin.
I tjänsten: Christina Molin, Inessa Rejer, Arne Wikström och Emma Rudäng.
Övriga: Från moderförsamlingarna deltar ytterligare några intresserade medlemmar.
1 § Inledning och årsmötets öppnade
Hans Torkelsson hälsar de närvarande välkomna till årsmötet och betonar särskilt att det är
med tacksamhet och glädje man kan konstatera att det gångna året för KIE har fungerat väl
med bl.a. ökat antal besökande vid samlingarna, att gudstjänstens utformning har utvecklats
samt att KIE har en god och sund ekonomi. Hans leder därefter i bön med en bön ur
”Bönboken” som är utgiven av Svenska kyrkan.
Årsmötet förklaras därefter öppnat.
2 § Upprop m.m.
Elisabet Carlberg förrättar upprop av Representantskapets ledamöter och av förteckningen
ovan framgår vilka som är närvarande.
Ett särskilt välkommen riktas till de tre nya ledamöterna i Representantskapet: Zara Hedlund,
Göran Rynningsjö och Kurt Sköld.
Kurt Sköld, som deltar vid sammanträdet, ger en kort information om sig själv och om sin
arbetsbakgrund m.m.
Ett tack riktas till de tre avgående ledamöterna i Representantskapet: Jenny Jaurén, Malin
Joakimson och Frida Molneryd.
3 § Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för årsmötet
Årsmötet beslutar att välja årsmötesfunktionärer enligt följande:
Ordförande: Hans Torkelsson
Vice ordförande: Carl-Åke Söderberg
Sekreterare: Allan Nilsson
4 § Val av justeringsmän
Årsmötet beslutar att, utöver ordföranden, välja Eva Eriksson och Sölve Widenbrant att
justera protokollet från årsmötet.
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5 § Dagordning
Årsmötet beslutar att godkänna förslaget till dagordning efter det att en informationspunkt om
personalfrågor lagts till på föredragningslistan.
6 § Årsmötets stadgeenliga utlysning
Ordföranden meddelar att formell kallelse till årsmötet har skett inom den tid som förskrivs i
stadgarna.
Årsmötet beslutar att årsmötet är stadgeenligt utlyst.
Vice ordföranden Carl-Åke Söderberg tar över ledningen av årsmötet under §§ 7 – 11.
7 § Årsredovisning för verksamhetsåret 2011
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen för KIE för år 2011 har varit utsänd till Representantskapets
ledamöter. Möjlighet ges för årsmötesdeltagarna att ställa frågor och kommentera
verksamhetsberättelsen när denna gås igenom sida för sida. En rättelse görs på sidan 4 stycke
2 i dokumentet där det ska stå att Enebykyrkans församling har fått åtta nya medlemmar under
året och inte som felaktigt angetts fem nya medlemmar. Övriga framförda synpunkter
föranleder ingen ändring i dokumentet.
Årsmötet beslutar att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
Ett särskilt tack riktas till Martin Ström för hans arbete med framtagande av
verksamhetsberättelsen.
Resultaträkning och balansräkning
Kassören Willy Ljungdell kommenterar resultaträkning och balansräkning över 2011 års
förvaltning.
Årsmötet beslutar att lägga resultaträkning och balansräkning över 2011 års förvaltning till
handlingarna.
8 § Samarbetsrådets förslag till disposition av överskottet
Ingegerd Wrette-Lundin meddelar att Samarbetsrådet har beslutat föreslå Representantskapet
att överskottet från 2011 års verksamhet (90 898 kronor) bör fördelas enligt följande:
•

10 000 kronor för inköp av kärl för ljusstöpningen inför Julmarknaden.

•

10 000 kronor som bidrag till Terese Fredenwalls projekt för utsatta flickor i Berlin,
”Wings of protection”.

•

70 000 kronor fördelas med 80 % till Enebykyrkans församling (56 000 kronor) och
20 % (14 000 kronor) till Svenska kyrkan i Danderyd, vilket i stort motsvarar
proportionerna av arbetsinsatsen vid serveringen i samband med gudstjänsterna.

•

Resterande belopp 898 kronor överförs till balanserat resultat.

Årsmötet beslutar att lägga Samarbetets förslag till disposition av överskottet från 2011 års
verksamhet till handlingarna.
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9 § Revisionsberättelsen
En revisionsberättelse för år 2011 för Kyrkan i Enebyberg föreligger och denna läses upp av
Börje Johansson, som är en av de valda revisorerna. Av berättelsen framgår bl.a. att
revisorerna tillstyrker att Representantskapet fastställer resultat- och balansräkningen för
Kyrkan i Enebyberg och beviljar Samarbetsrådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2011.
10 § Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt disposition av överskottet
Årsmötet beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att fastställa den upprättade resultatoch balansräkningen per 2011-12-31 för Kyrkan i Enebyberg.
Årsmötet beslutar vidare att överskottet fördelas i enlighet med Samarbetsrådets förslag (jmf
§ 8 ovan).
11 § Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutar, i enlighet med revisorernas förslag, att bevilja Samarbetsrådets ledamöter
ansvarsfrihet för förvaltningen under verksamhetsåret 2011.
Ordföranden tar därefter på nytt över ledningen för årsmötet.
12 § Anmälan av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i Samarbetsrådet
Det anmäls att moderförsamlingarna har valt följande personer till särskilda funktioner i
Samarbetsrådet:
Ingegerd Wrette-Lundin, ordförande
Kerstin Torkelsson, vice ordförande
Willy Ljungdell, kassör
Elisabet Carlberg, ledamot
13 § Anmälan om beslut om biträdande kassör
Ordföranden meddelar att Samarbetsrådet har beslutat att med omedelbar verkan till
Samarbetsrådet adjungera Annacarin Samuelsson som biträdande kassör med rätt att teckna
firma. Annacarin kommer att inbjudas att delta i rådets sammanträden men utan rösträtt.
14 § Val av fyra ledamöter i Samarbetsrådet
Valberedningens förslag till val av skilda funktioner i KIE hade i förväg sänts ut till
Representantskapets ledamöter. Cecilia Sylten ger en information om valberedningens arbete.
Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja följande personer att ingå
i Samarbetsrådet under den tid som här anges:
Elsa Blomqvist, omval 2 år
Martin Ström, kvarstår 1 år
Hans Torkelsson, kvarstår 1 år
Zara Hedlund, nyval 1 år
Ett tack riktas till avgående ledamoten Jenny Jauren för hennes insatser i Samarbetsrådet.
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15 § Anmälan om revisorer och suppleanter för dessa
Det anmäls att moderförsamlingarna har valt följande personer till revisorer och ersättare för
dessa:
Ordinarie: Börje Johansson och Lars-Olof Johansson
Suppleanter: Anders Bergstrand och Gunnar Göhl
16 § Val av funktionärer/ledare
Årsmötet beslutar, i enlighet med valberedningens förslag, att välja funktionärer/ledare för
Kyrkan i Enebyberg enligt följande:
MUSIKRÅD
Mona Stjärne, sammankallande
Ragnar Karlsson
Marianne von Porat
Ragnar Sandström
Martin Ström
Johanna Ek
Johanna Lann, SMU-representant
ORGANISTER
Johanna Ek, sammankallande
Margareta Goteman
Lage Wedin
Inger Wesslander
Svenska Kyrkans musiker
NATTVARDSTJÄNARE
Anita Nilsson, sammankallande
Anna-Stina Dalemo-Paulsson, Inga Davisson, Göran Davisson, Kristina Elgström, Conny
Elgström, Mona Fredenwall, Evert Fredenwall, Anna Karlsson, Peter Luiga, Ann-Marie
Molneryd, Helena Nyholm och Märta Widenbrant.
Reserver: Sigvard Hubertsson, Elsa Blomqvist, Ulla-Britta Lindroth, Birgitta Rodmar,
Margareta Torkelsson och Hans Torkelsson.
KYRKVÄRDAR
Gilbert Lann, sammankallande
Birgit Anderberg, Liselotte Bovin, Elsa Blomqvist, Lars Brännström, Ingrid Dalenbring,
Conny Elgström, Evert Fredenwall, Mona Fredenwall, Jenny Jaurén, Daniel Jaurén, Gunnar
Göhl, Thomas Joakimson, Lars-Olov Johansson, Allan Nilsson, Anita Nilsson, Camilla
Nilsson, Helena Nyholm, Göran Rynningsjö, Annacarin Samuelsson, Henrik Sandqvist,
Martin Ström, Kerstin Torkelsson, Märta Widenbrant, Sölve Widenbrant, Marianne von Porat
och Ingegerd Wrette-Lundin.
KYRKVÄRDAR MED SPECIELL UPPGIFT
Eina Brännström, sammankallande
Kerstin Alterman, Marianne Halvarsson, Gunnel Hubertsson och Annkarin Lann.
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VÄRDFOLK FÖR GÄSTER/
GÄSTTALARE
Siv och Gilbert Lann.
LJUDTEKNIKER
Thomas Joakimson, ansvarig
Markus Hedlund, Bengt Håård, Fredrik Lann, Stig L. Molneryd, Anders Rudäng och Henrik
Sandqvist.
VÄNTJÄNST/DIAKONALT RÅD
Ragnar Karlsson, sammankallande
Gunnel Almqvist, Kristina Elgström, Gunvor Karlsson, Ulla-Britta Lindroth, Anita Nilsson,
Gerhard Persson, Margit Persson, Marianne von Porat, Birgitta Rodmar, Cecilia Sylten och
Alexej Wesslander.
INKÖPSANSVARIGA KÖK/STÄD
Anna-Stina Dalemo-Paulsson
Marianne Halvarsson
Ulla-Britta Lindroth
SERVERINGSKOMMITTÉER
Birgitta Göhl, sammankallande
Nr 1
Anita Johansson, sammankallande.
Ann Bergstedt, Eina Brännström, Lars Brännström, Margareta Goteman, Camilla Nilsson,
Göran Rynningsjö, Annacarin Samuelsson, Inger Wesslander och Ingegerd Wrette-Lundin.
Nr 2
Liselotte Bovin, sammankallande
Kerstin Alterman, Berit Håård, Eva Olinder, Krister Olinder, Anne Jerresand Pekula, Michael
Jerresand, Ulla-Britta Lindroth, Marianne von Porat, Birgit Skytte, Margareta Torkelsson och
Hans Torkelsson.
Reserv: Sonja Englund
Nr 3
Nils Olof Tägt, sammankallande
Inga Davisson, Göran Davisson, Jane Davidsson, Cecilia Sylten, Gunvor Karlsson, Mona
Stjärne, Gunnel Hubertsson, Sigvard Hubertsson och Lena Strååt.
Nr 4
Carin Rynningsjö och Mona Fredenvall, sammankallande
Birgit Anderberg, Jan Boman, Elisabet Carlberg, Evert Fredenwall, Marianne Halvarsson;
Helga Heimer, Ann-Marie Molneryd, Stig L. Molneryd och Birgitta Rodmar.
Nr 5
Annkarin Lann, sammankallande
Katarina Anderberg, Kristina Elgström, Elisabeth Falck, Birgitta Göhl, Gunnar Göhl, Gilbert
Lann, Mats Larsson, Doris Ljungdell, Marie Sparr, Ann-Marie Tottie och Märta Widenbrant.
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DANDERYD-TÄBY EKUMENISKA RÅD
Christina Molin
Stig L. Molneryd
Allan Nilsson
JULMARKNADSKOMMITTÉN
Elisabet Carlberg, sammankallande
Liselotte Bovin
Helga Heijmer
Mona Fredenvall
Allan Nilsson, lotteriföreståndare
SMU-representant
ANSVARIG FÖR BOKFÖRSÄLJNINGEN
Margareta Goteman
Annacarin Samuelsson
STUDIERÅD / BILDA OCH SENSUS
Christina Molin, sammankallande:
Inga Davisson
Margareta Goteman
MISSIONSKOMMITTÉ / INTERNATIONELL KOMMITTÉ
Ann-Marie Tottie, sammankallande.
Birgitta Rodmar
Carl-Åke Söderberg
Margareta Torkelsson
SMU-representant (om behov uppkommer kontaktas SMU:s Ungdomsråd)
STÄDANSVARIGA
Kristina och Conny Engström.
ANSVARIG FÖR FASTIGHETENS (INKL. KOMMUNENS) LÅS OCH
SÄKERHETSSYSTEM
Sven Stjärne
17 § Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Det anmäls att moderförsamlingarna har valt ledamöter till Representantskapet enligt
följande:
Enebykyrkans församling:
Zara Hedlund, nyval 2 år
Kurt Sköld, nyval 2 år
Göran Rynningssjö nyval 1 år
Evert Fredenwall, omval 2 år
Torulf Goteman, omval 2 år
Ragnar Karlsson, omval 2 år
Fredrik Lann, omval 2 år
Willy Ljungdell, omval 2 år
Hans Torkelsson, ordförande kvarstår 1 år
Katarina Anderberg, kvarstår 1 år
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Stefan Grönqvist, kvarstår 1 år
Allan Nilsson, kvarstår 1 år
Kerstin Torkelsson, kvarstår 1 år
Olof Ward, kvarstår 1 år
Sölve Widenbrant, kvarstår 1 år
Svenska Kyrkan i Danderyd:
Elisabet Carlberg, vice ordförande omval 2 år
Elisabeth Falck, omval 2 år
Helga Heimer, omval 2 år
Lena Ringstedt, omval 2 år
Inger Ericson Ström, omval 2 år
Martin Ström, omval 2år
Ingegerd Wrette-Lundin, omval 2 år
Eva Eriksson, kvarstår 1 år
Peter Luiga. kvarstår 1 år
Krister Olinder, kvarstår 1 år
Marianne von Porat, kvarstår 1 år
Lena Strååt, kvarstår 1 år
Carl-Åke Söderberg, kvarstår 1 år
Helena Nyholm, kvarstår 1 år
Cecilia Sylten, kvarstår 1 år
18 § Svenska Missionskyrkans Ungdom (SMU) i Danderyd-Täby
Zara Hedlund, som är ny ordförande för SMU i Danderyd-Täby, meddelar att SMU nyligen
haft sitt årsmöte och där man beslutat om följande styrelse för 2012:
Ordförande Zara Hedlund.
Vice ordf. Sofie Gunger
Kassör. Henrik Sandqvist
Sekreterare: Fredrik Gunger
Övriga ledamöter: Camilla Nilsson, Johanna Lann och Sofia Lindqvist.
19 § Svenska kyrkans unga (SKUDA) i Danderyd
Elisabet Carlberg meddelar att Elsa Blomqvist, som varit ordförande i SKUDA under 2011,
inte har möjlighet att delta vid dagens årsmöte. Elsa har dock låtit meddela att SKUDA har
beslutat om styrelse för 2012 och att man i föreningen bl.a. har som målsättning att en gång
per månad träffa ungdomar från andra föreningar och då bl.a. SMU i Danderyd-Täby.
20 § Beslut om verksamhetsplan
Ett förslag till ”Verksamhetsplan 2012” för Kyrkan i Enebyberg (KIE) har varit utsänd till
Representantskapets ledamöter.
Christina Molin kommenterar kortfattat förslaget och nämner följande kommande samlingar
som bedöms vara av särskilt intresse:
•

Fredagen den 23 mars blir det en konsert med Terese Fredenwall med band. Vid denna
konsert ges även information om missionsprojektet ” Wings of protection” där Terese
är verksam. Till detta projekt har under 2011 utgått ekonomiskt stöd från både
Enebykyrkans församling och Kyrkan i Enebyberg.

8
•
•
•
•

Inför påsken kommer KIE att inbjuda skolklasser i Enebyberg att komma till
Enebykyrkan för att få information om påskens budskap.
Torsdagen den 10 maj kommer KG Hammar att hålla ett föredrag med titeln
”Sanningen och Gud”.
Den 6 september besöker kungaparet Danderyds kommun och enligt det preliminära
programmet finns det möjlighet att kungen med följe kommer att besöka Träffpunkt
Enebyberg.
En ”afton” med sånger av Lina Sandell är inplanerad i höst.

Inessa Rejer anger att en ny grupp – de utförsäkrade från Försäkringskassan - har kommit till
kyrkan och behöver stöd. Hjälpen kan här bl.a. bestå i att ge stöd med skrivning av
överklaganden av beslut till förvaltningsrätten etc.
Eva Eriksson meddelar att hon under våren 2012 kommer att utföra en undersökning för att
dels göra Enebybergarna medvetna om ”sin” kyrka och dels höra om de har några särskilda
önskemål på utformningen av verksamheten i kyrkan.
Årsmötet beslutar att fastställa förslaget till verksamhetsplan för år 2012.
Av bilaga 1 till detta protokoll framgår verksamhetsplanen.
21 § Beslut om budget för 2012
Samarbetsrådets förslag till budget för år 2012 har varit utsänd till Representantskapets
ledamöter. Willy Ljungdell kommenterar förslaget. Av redovisningen framkommer bl.a. att en
nyhet i budgeten är att stöd ges med 10 000 kronor för körens resa till Gotland i vår.
Årsmötet beslutar, i enlighet med Samarbetsrådets förslag, att fastställa förslaget till budget
för år 2012.
Et särskilt tack riktas till Willy Ljungdell för hans arbete som kassör i KIE.
22 § Val av valberedning
Årsmötet beslutar att välja valberedning enligt följande:
Från Enebykyrkans församling:
Anna-Stina Dalemo-Paulsson, Fredrik Lann, Daniel Dalenbring och Nils-Olof Tägt.
Från Svenska Kyrkan i Danderyd
Cecilia Sylten, sammankallande, Lena Strååt, Eva Olinder och Marianne von Porat.
23 § Information om pågående utbyggnad av Eneby Torg
Ordföranden ger information om utbyggnaden av Eneby Torg. Här framkommer bl.a. att
byggnationen kommer att vara färdigställd under september 2012. Inflyttning till bostäder
kommer att ske i tre omgångar. Det är inte bestämt när invigning kommer att ske med enligt
de planer som nu föreligger blir det antingen den 3 april eller den 12 april 2012.
24 § Information om personalfrågor
Ordföranden meddelar att Eva Bådagård har anställts som ny föreståndare för receptionen.
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Emma Rydäng, som varit ungdomspastor i Enebykyrkan i snart 4 år, meddelar att det har
öppnats sig en möjlighet för henne att bli församlingsföreståndare på Bohus Björkö i
Göteborgs skärgård. Församlingen på Björkö har 75 medlemmar. Det formella beslutet om
hennes anställning har ännu inte tagits men församlingsstyrelsen har föreslagit att
församlingsmötet beslutar att hon tilldelas tjänsten.
25 § Kommande sammanträde
Beslutas om följande sammanträdestider för Representantskapet under 2012:
• Tisdagen den 17 april kl. 19.00 i Kyrkan hus i Danderyd
• Tisdagen den 18 september kl 19.00 i Enebykyrkan
• Tisdagen den 20 november kl 19.00 i Enebykyrkan
26 § Avslutning
Årsmötet förklaras avslutat.
27 § Andakt
Emma Rydäng läser som avslutning ur bibeln från psalm 86:5-11 och leder oss därefter i bön.
Vid protokollet:

Justeras:

Allan Nilsson

Hans Torkelsson

Eva Eriksson
Sölve Widenbrant
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Bilaga 1 tillhörande protokoll från årsmöte 2012-02-21 med Representantskapet för Kyrkan i
Enebyberg

Verksamhetsplan 2012
Kyrkan i Enebyberg vill under året fortsätta det arbete som nu pågått under fem år och
utveckla möjligheter för människor i alla åldrar att i närområdet hitta en kyrka att leva i och
vara en del av.
Undervisning
Vi planerar att tillsammans med Skolkyrkan i Danderyds församling inför kyrkans två stora
högtider inbjuda skolklasser i Enebyberg till undervisning om PÅSKEN och JULEN.
Vi tror att kyrkan i framtiden har ett stort uppdrag att undervisa barn i alla åldrar om vad
kristen tro handlar om och vad kyrkan står för. Detta sker givetvis i söndagsskolan varje
söndag under terminerna, men vi önskar informera alla barn – oavsett religiös bakgrund – om
innehållet i det kristna påsk- och julfirandet, som fortfarande är en viktig del i vår kalender.
En kyrka för alla
För övrigt hänvisar vi till föregående års verksamhetsplaner. Genom att bjuda in till
tacksägelse över avlidna i Svenska Kyrkan boende i Enebyberg samt till ljuständning på Alla
Helgons dag vill vi visa att Enebykyrkan är en kyrka för alla kristna i Enebyberg.
Vår förhoppning är att allt flera kommer att välja vår kyrka som förrättningskyrka då man
önskar en kristen gudstjänst i samband med vigsel och begravning.
–

Vi ser gärna att Danderyds kommun lägger in Träffpunkten och vår kyrka i planeringen
för kungaparets eriksgata i september.

–

Vi vill informera om och inbjuda de nyinflyttade till kyrkan.

–

Vi vill sprida kunskap om kyrkans olika aktiviteter vid sidan av gudstjänsterna.

–

Vi vill visa på musiken som en ingång till vår kyrkogemenskap. Detta sker genom körens
verksamhet och konserter där Enebykyrkans kör medverkar.

–

Vi vill arbeta för att barn med familjer ska hitta till vår söndagsskola. Bibelutdelningen för
barn två gånger per år är en del av det arbetet.

–

Vi är öppna för flera studiegrupper som vill fördjupa sig i Bibeln och frågor omkring
kristen tro.

KOLLEGIET I KYRKAN I ENEBYBERG

