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Stämman hölls i Möllebackskyrkan, Karlskrona, onsdag den 21 mars 2017 kl. 1830– 2030.
§ 1.

Årsstämman inleddes med att de nya ombuden välkomnas. Pastorn i Jämjö EFS,
Patrik Bratt läste ett inledningsord från kommande söndags text som handlar om
när Jesus rider in i Jerusalem. En reflektion över katastrofen som räddar
mänskligheten följer.
Stämman öppnas.

§ 2.

Val av funktionärer för årsmötet.
 Ordförande
 V. Ordförande
 Sekreterare

Eva Röder
Billy Peltonen
Björn Pettersson

§ 3.

Till rösträknare och justerare valdes:
Kenneth Nyström och Patrik Bratt.

§ 4.

En närvarolista fylldes i av stämmans deltagare enligt nedan:

§ 5.

Amiralitetsförsamlingen

Max Johansson
Ingrid Wijk-Arnoldsson

Jämjö Pastorat

Birger Wernersson
Maj-Lis Nilsson

Karlskrona - Aspö pastorat

Eva Röder
Billy Peltonen
Mats Mårtensson
Ken Thörngren
Lena Skoglöw
Elizabette Thörngren

Nättraby pastorat

Kenneth Nyström

Rödeby pastorat

Paul Whilborg

EFS Ungdomsgårdsförening

Lennarth Sjöström
Björn Pettersson
Daniel Aasen
Patrik Bratt
Ingemar Olofsson

Jämjö EFS

------------------

Möllebackskyrkan

------------------

Stämman konstaterade att kallelsen som har gått ut till ombuden en månad i
förväg har genomförts enligt stadgarna.
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§ 6.

Verksamhetsberättelsen som var bilagd kallelsen presenterades summariskt och
godkändes därefter av stämman.

§ 7.

Resultatrapport för år 2017 föredrogs av kassören. Året som gått har återgått till
en normal ekonomisk nivå efter förra årets toppnotering. Verksamhetsresultatet
hamnar på 24 646 kr. före avskrivningar och räntor samt ett resultat efter
avskrivningar och räntor på -83 836 kr.

§ 8.

Revisorernas berättelse lästes upp, denna förordade ansvarsfrihet utan
anmärkningar för styrelse och kassör för verksamhetsåret 2017.

§ 9.

Balansräkningen fastställdes av stämman.

§ 10.

Under stämmans v. ordförandes ledning beslutades om ansvarsfrihet för styrelse
och kassör för verksamhetsåret 2017.

§ 11.

Beslut togs om att resultatet balanseras i ny räkning.

§ 12.

Budgeten för 2018 som togs av höststämman 2017 ligger oförändrad.

§ 13.

Val för perioden 2018-2021.
Valen gäller som längst till o med årsstämman 2021.
Till styrelsen valdes:
Eva Röder
Lennarth Sjöström
Katarina Möller
Kristoffer Gustafsson

Jan Karp
Staffan Eriksson
Mats Mårtensson

Till suppleanter i styrelsen valdes:
Siv Böck
Billy Peltonen
Till revisorer valdes:
Anders Andersson

Kristina Tegelstam-Åstrand

Till valberedning valdes:
Daniel Aasen
Pär Tyrberg
§ 14.

Information gavs om den pågående organisations- och stadgeändringen.
Beslut togs om att tillsätta en arbetsgrupp på ca: 5 personer som arbetar fram ett
förslag som alla delägare kan ställa sig bakom för att sedan ta ett beslut på
höststämman. Styrelsen fick i uppdrag att sammanställa denna grupp och förslag
på personer som kan tillfrågas gavs enligt följande: Gårdens Kassör och
föreståndare, Sören Persson, Per Gustafsson, någon från
Amiralitetsförsamlingen.

§15.

En hälsning framfördes till stämman från den avgående styrelseordförande
Veste Brynestam och ett varm tack för hans mångåriga engagemang i vår gård
på Tjurkö skickades från stämman.
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Information gavs från Jämjö pastorat om att beslut har tagits att påbörja
renoveringen av kyrkan.
Stämman avslutades och föreningen bjöd på kaffe o kakor.
……………….
Björn Pettersson
Sekreterare

…………………….
Eva Röder
Ordförande

….....……………
Patrik Bratt
Justerare

…………………….
Kenneth Nyström
Justerare

