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Till dig som är medlem i Equmeniakyrkan Ingarp  
 
 

Välkommen till församlingens årsmöte i 
Equmeniakyrkan Ingarp 
söndagen 15 november kl. 10:00. 
 
 
 
Handlingar:  

- förslag på dagordning 
- förslag på budget 
- förslag på verksamhetsplan  
- valberedningens förslag 

 
 
Kommentarer till några av punkterna på dagordningen: 

- Punkt 7 och 8 – Val av ordförande och övriga styrelseledamöter 
o Enligt stadgarna ska sluten omröstning användas om kandidaterna är 

fler än de som ska väljas. Det är naturligtvis fritt att nominera fler 
kandidater än valberedningens förslag, men om så inte är fallet kommer 
valet att göras med öppen omröstning. 

 
- Punkt 14 – Budget och anslag 

o Se bifogat förslag. 
o Inför 2021 föreslår vi en budget med ett underskott på -2 305 kr. 
o Posten ”Anslag” är  

§ Hela människan: 1000 kr 
§ Soldathemsföreningen: 1000 kr 
§ Tillbaka till livet: 2000 kr 

o Om någon önskar ett mer detaljerat budgetförslag är du välkommen att 
fråga ordförande eller ekonomiansvarig. 

 
- Punkt 55 – Beslut om fördelning av intäkter från Prylladan 2021 

o Enligt tidigare beslut ska församlingen på årsmötet besluta om 
fördelningen av intäkter från Prylladan inför nästkommande 
verksamhetsår.  

 
- Punkt 57 – Motioner 

o Inga motioner har inkommit. 
 
 
Fundera igenom de olika punkterna och tänk efter vad som är din uppfattning. 
Var frimodig att säga din åsikt. 
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När du talar behöver du inte ha ett förslag utan kan framhålla eller argumentera för 
din åsikt i frågan. Men, om du har ett förslag som du vill att årsmötet ska ta ställning 
till är det bra om det framgår tydligt. 
 
Bed för årsmötet och de frågor som ska avhandlas, beslut som 
ska fattas och personer som ska väljas! 
 
Välkomna! 
/Styrelsen 
 
 
 
 
 
 
 
Vår vision  
 
Equmeniakyrkan Ingarp är en missionerande, levande gemenskap med 
Jesus Kristus i centrum, öppen för alla. 
Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen. 
Vi vill vara en församling där alla känner sig välkomna, där nåden och 
lärjungaskapet betonas. 
Därför 
- står barn- och ungdomsarbete i fokus 
- skapar vi förtroendebyggande mötesplatser 
- ökar vi vår medvetenhet om vårt uppdrag; att hjälpa människor med 
andliga såväl som sociala behov 
- söker vi vägar att nå ut till människor, nära och långt bort 
 
 
 
 
 
 


