
 

 

 
 

 

  

 Valberedningens förslag till val finns i separat lista 

1. Årsmötets öppnande 

2. Godkännande av dagordning/föredragningslista 

3. Val av funktionärer för årsmötet 

a) Ordförande  

b) Vice ordförande 

c) Sekreterare 

d) Föredragande 

e) 2 justerare av protokoll 

f) Referent 

4. Hälsningar till årsmötet, återhälsningar 

5. Föredragning och godkännande av: 

a) Årsberättelse 

b) Revisionsberättelse 

6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltaren 

7. Val till församlingens styrelse för året 

a) Ordförande (1 år) 

b) Kassör (1 år) 

c) Övriga ledamöter i styrelsen (nyval/omval) 

8. Val av 2 revisorer och suppleant 

9. Val av firmatecknare 
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10. Val av övriga funktionärer 

a) Organister/pianister 

b) Samordnare för serveringsgrupper 

c) Samordnare för enkelt kyrkkaffe 

d) Gudstjänstvärdar och ljudansvariga 

e) Samordnare för sång och musik 

f) Ansvariga för församlingens fastigheter 

g) Ansvariga för härbärgering av gäster 

h) Samordnare för lokalvård 

i) Kontaktperson för missionsfrågor 

j) Representanter, Hela Människan/RIA 

k) Ansvariga för uthyrning av lägenhet, Folkungakyrkan 

l) Ansvariga för uthyrning av lokal 

m) Ansvarig för söndagsskola och scout 

n) Ansvariga för bröd och vin till nattvarden  

o) Samordnare för kvinnofrukost 

p) Kontaktperson till svenska kyrkan 

11. Ansvariga för församlingsinformation och marknadsföring  

Programblad  

Församlingens hemsida  

Affischering 

Annonsering 

12. Valberedning under året och inför nästa årsmöte 

13. Missionsauktion 

a) Beslut angående missionsauktion, fastställande av datum 

b) Ansvariga för missionsauktion 

c) Val av lotteriansvarig 

14. Diakonala uppgifter 

15. Församlingens vision samt mål och riktlinjer 

a) Årets mål och riktlinjer 

b) Långsiktiga mål och församlingens framtid 

16. Ekonomisk plan för året 

a) Insamlingsmål 

b) Bidrag till mission i Sverige 

c) Bidrag till internationell mission 

d) Samtal om medel i församlingens kassa 



    

17. Representanter till årsmöten och konferenser (anslås) 

a) Evangeliska Frikyrkans konferens konferenser 

b) Equmeniakyrkans konferenser 

18. Beslut angående gemenskapsdag/gemenskapshelg 

a) Tidpunkt och inriktning/tema samt ansvar 

19. Övriga frågor och information 

- 

- 

- 

- 

20. Avslutning 


