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Protokoll fört vid möte med Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Tidpunkt:
Lokal:

Tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 19.00
Enebykyrkan vid Eneby Torg

Närvarande ledamöter för Representantskapet
Anders Bergstrand, Cecilia Sylten, Elisabet Carlberg, Evert Fredenwall, Göran Rynningsjö,
Ragnar Karlsson, Inger Ericson-Ström, Martin Ström, Carin Ekstrand, Hans Torkelsson,
Niklas Fagerstrand, Willy Ljungdell, Krister Olinder, Gunnel Almqvist, Daniel Dalenbring,
Torulf Goteman, Annkarin Lann och Thomas Lundberg.
I tjänsten: Lars Åberg
1 § Mötet öppnas
Evert Fredenwall hälsar de närvarande välkomna och föreslår Hans Torkelsson till ordförande
för mötet eftersom både ordinarie och vice ordförande inte kan delta.
Representantskapet beslutar att välja Hans Torkelsson till ordförande för mötet.
2 § Inledning
Evert Fredenwall påminner om bilden av församlingen och den kristna gemenskapen som
Kristi kropp och läser en text om detta från 1 Kor. 12:12-27. Inledningen avslutas med bön.
3 § Upprop av närvarande ledamöter i Representantskapet
Evert Fredenwall förrättar upprop av Representantskapets ledamöter och av förteckningen
ovan framgår vilka som är närvarande.
4 § Val av justeringspersoner
Hans Torkelsson fungerar som ordförande för mötet och Evert Fredenwall som sekreterare.
Att justera protokollet väljs Karin Ekstrand och Willy Ljungdell.
5 § Mötets utlysande
Representantskapet beslutar att mötet är utlyst på ett stadgeenligt sätt.
6 § Dagordning
Representantskapet beslutar att godkänna förslaget till dagordning med vissa justeringar;
Johanna Hornberger från Danderyds kommun ger en uppdatering av status för Träffpunkten
under punkt 8. Ny punkt 14 läggs till om godkännande av senaste årsmötesprotokoll.
7 § Presentation av nya medarbetare
Peter Mänder är ny pastor i Enebykyrkans församling med inriktning på barn och ungdom.
Henrik Mattsson är prästkandidat i Danderyds församling och ersätter Jenny Karlsson som är
tjänstledig. Tyvärr kunde varken Peter eller Henrik delta i mötet och presentationen av dessa
bordläggs. Ann Epstein är ny ansvarig person för Träffpunkten från Danderyds kommuns sida
och presenterar sig själv under paragraf 8.
8 § Information angående Träffpunkt Enebyberg
Johanna Hornberger som är gruppledare för Moderaterna i Danderyds kommun och medlem i
kommunstyrelsen informerar om status för Träffpunkten med utgångspunkt från det stora
budgetunderskott och de besparingskrav som finns i kommunen. Under våren fastställdes en
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inriktning för alla verksamheter med besparing på samtliga områden. De olika nämnderna fick
sedan komma tillbaka med synpunkter och beskrivningar på möjliga besparingar.
En sammanvägning av olika synpunkter har nu resulterat i att budgeten för Träffpunkten är
oförändrad för 2020 och planen är att verksamheten kommer att drivas vidare som i nuläget.
Möjligen kommer öppna förskolan att påverkas eftersom den drivs i samverkan med
utbildningsnämnden.
Niklas Fagerstrand som är ordförande i Enebykyrkans församling poängterade att vi från
kyrkans sida gärna hjälper till om det finns något vi kan göra för att underlätta att befintlig
verksamhet finns kvar i huset.
Hans Torkelsson påminde om att enligt förd statistik besöker c:a 90.000 personer per år
Träffpunkten.
Ann Epstein är ny ansvarig för Träffpunkten från Danderyds kommun sedan i augusti. Ann
har under sin första tid fokuserat på att lära känna verksamheten och personalen i huset.
Hon ser mycket positivt på samarbetet med olika aktörer och har ambitionen att utveckla och
ingjuta mer liv i verksamheten. Ett par exempel på nya aktiviteter som är planerade under
hösten är en TV-spelsturnering under kommande höstlov samt en innebandyturnering i
december. Förhoppningen är att både gamla som unga kan mötas i dessa aktiviteter.
9 § Information om pågående och planerad verksamhet
Lars Åberg informerar kort om planerad verksamhet. Det pågår diskussion om möjliga
gruppverksamheter t.ex. sång, musik, ”recovery”, sorgegrupp, livsberättargrupper m.m. Man
efterlyser också förslag på verksamhet och aktiviteter. Lars bekräftar att det är en öppen och
lättsam stämning på Träffpunkten med god samarbetsanda.
En speciell gudstjänst planeras den 24 november i form av en musikgudstjänst med temat
Stillhetens mässa. För musiken står Peter Hallström och Ingemar Johansson.
10 § Rapport från moderförsamlingarna
Niklas Fagerstrand, ordförande i Enebykyrkans församling:
- Solpaneler kommer att installeras på Enebykyrkans tak under våren 2020. Detta
förväntas ge lägre energikostnader samtidigt som klimatpåverkan minskas.
- Lägenheten på Cedervägen är nu uthyrd till tre studenter på teologiska högskolan.
Studenterna kommer också att delta i kyrkans ungdomsarbete. Det finns plats för fyra
personer och förhoppningen är att ytterligare en person skall hyra in sig.
Anders Bergstrand, kyrkorådets ordförande i Danderyds församling:
- Kristin Molander är ny kyrkoherde sedan den 1 oktober. Kristin har tjänstgjort i
Enebykyrkan ett antal gånger och är väl bekant för de flesta.
- Henrik Mattsson är prästkandidat i Danderyds församling och tillbringar en stor del av
sin tid i Enebyberg.
- En gospelkör har startat under hösten och kommer efter årsskiftet att förlägga sina
övningar och förhoppningsvis en del framträdanden till Enebykyrkan.
- Inför 2020 planeras inga stora förändringar i budget, men vikande intäkter kommer på
sikt att påverka. En närliggande investering är förbättrad belysning på
begravningsplatsen vid Danderyds kyrka.
11 § Ekonomirapport
Annkarin Lann som är ekonomiansvarig visar en sammanställning av aktuella läget
beträffande ekonomin. Se bilaga 1.
Det finns inga alarmerande kostnadsökningar eller förändringar mot budget.
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Värt att notera är att kollekterna har ökat nämnvärt samtidigt som kostnader för externa
predikanter har minskat.
12 § Rapport från Samarbetsrådet
Elisabet Carlberg, ordförande i Samarbetsrådet:
Under senaste veckoslutet har Samarbetsrådet tillsammans med Ungdomsrådet och övriga
styrelser träffats på Klubbensborg för samtal om pågående och kommande verksamhet. Några
exempel på synpunkter som kommit upp:
- Mängden styrelser medför att en del anställda, speciellt Lars, får spendera väldigt
mycket tid i sammanträden. Hur kan vi minska detta?
- I samband med att folk tar plats i kyrkan inför en gudstjänst läggs en text upp på
väggen med kommande veckas program.
- Kanske borde vi ha några personer som speciellt har till uppgift att ta kontakt med nya
personer som kommer till kyrkan i samband med gudstjänst.
13 § Förberedelse inför årsmöte den 18 februari – valberedning, motioner
Valberedningen utgörs av följande personer:
Från Danderyds församling; Cecilia Sylten, Elisabet Carlberg och Lena Strååt
Från Enebykyrkans församling; Hans Torkelsson och Carin Rynningsjö
Deltagare i representantskapet och andra verksamheter bör informera valberedningen i god tid
om man inte kvarstår inför kommande år.
Motioner och synpunkter på budget uppmuntras och skall lämnas till samarbetsrådet senast
sex veckor före årsmötet som är den 18 februari.
14 § Justering av årsmötesprotokoll
P g a Gösta Ebersteins hastiga bortgång innan årsmötesprotokollet justerades, föreslog mötets
ordförande att Representantskapet godkänner protokollet från årsmötet den 26 februari 2019.
Tre felaktiga årshänvisningar har också rättats till under paragraferna 5, 9 och 16.
Representantskapet beslutar att godkänna protokollet från årsmötet den 26 februari 2019.
15 § Avslutning
Sammanträdet förklaras avslutat. Lars Åberg reflekterar över begreppet ”kyrka” och vad det
innebär att vara och bygga vidare på kyrkan;
Kyrkan måste alltid byggas vidare, den får inte stanna upp, då dör den. Kyrkan är alltid en
rörelse framåt och stillastående eller ett allt för djupt sneglande på traditioner dödar henne.
Samtidigt är hon beroende av sina traditioner, sin historia och i den växelverkan befinner sig
kyrkan. Ordet kyrka syftar inte på en byggnad, för Gud har aldrig byggt eller ägt några hus.
När det står kyrka så syftas det på folket, det är vi som tillhör Herrens hus eller Herrens familj
som är kyrkan. Mötet avslutas med bön.

Vid protokollet

Justeras:

Evert Fredenwall

Carin Ekstrand
Willy Ljungdell

4
Bilaga 1 tillhörande protokoll fört vid sammanträde den 22 oktober 2019 med
Representantskapet för Kyrkan i Enebyberg
Kyrkan i Enebyberg
Organisationsnummer 802432-5808
Resultaträkning
2019-01-01 - 2019-09-30
Intäkter

Kollekt
Kollekt - särskilt ändamål

HelårsUtfall

Utfall

Utfall

Budget

190930

180930

170930

2019

112,611

95,359

78,742

140,000

31,584

28,706

38,631

65,000

30,025

31,933

34,843

53,000

Livsglädje

1,854

0

0

4,000

Bokbord

1,327

1,839

1,595

2,000

400

160

0

100,000

Inträde författarkvällar o dyl

0

0

0

4,000

Övriga sidointäkter

0

4,776

14,643

8,000

Kyrkfika

Julmarknad

Bidrag Danderyds församling
Summa verksamhetens intäkter

105,000 105,000 105,000 140,000
282,801 267,773 273,454 516,000

Kostnader
Bidrag musik Enebykyrkans församling

-30,000

-30,000

-30,000

Bidrag Equmenia DT - del av julmarknad
Kollekter till särskilt ändamål

-40,000
-18,000

-31,584

-28,706

-38,631

-65,000

Kyrkfika

-5,050

-4,075

-5,458

-9,000

Livsglädje

-3,492

-758

-1,810

-5,000

Prata svenska café

-6,160

-5,770

-7,807

-15,000

Väntjänsten

-1,380

-6,136

-6,809

-12,000

Bokbord

-1,082

-1,188

0

-3,000

0

0

0

-8,000

Julmarknad
Författaraftnar/föredrag
Musikverksamhet/noter

-26,834
-11,421

-3,356

-3,947

-10,000

Altarblommor/ljus/nattvard

-4,333

-21,465

-11,667

-15,000

Verksamhetskostnader inkl konfa/Alpha

-5,382

-11,495

-4,250

-20,000

-24,976

-24,796

-29,370

-55,000

0

-1,500

-1,500

-3,000

Kyrkoblad/annonsering

-61,605

-61,136

-60,989

-80,000

Kontorsmaterial och kopiering

-19,019

-22,275

-4,194

-26,000

Datakommunikation/telefoni

-22,272

-13,966

-14,759

-40,000

Post/porto

-3,118

-118

-179

-500

IT-kostnader

-3,659

-2,763

0

-3,000

Bankkostnader

-1,487

-2,078

-2,094

-2,500

-38,627

-59,308

-35,135

-78,000

Städning/renhållning
Reparation/underhåll instrument

Predikanter, föreläsare o solister inkl avgifter
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STIM och medlemsavgifter

-2,148

0

-2,248

-3,500

Tidningar/facklitteratur

-1,845

-2,611

-1,774

-3,000

Resekostnader
Summa verksamhetens kostnader

-592
-854
-763
-1,500
-279,232 -304,354 -290,218 -516,000
0

Årets resultat

3,569

-36,581

-16,764

