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Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd
Org.nr: 80 20 08-9721

Protokoll fört vid årsmöte per telefon med Sveriges Ekumeniska
Kvinnoråd lördagen den 25 april 2020.
Närvarande: 25 personer varav 9 röstberättigade.
§ 1 Årsmötet öppnas
Ordförande Helena Erkenborn hälsar alla närvarande medlemmar, och representanter för medlemsoch stödorganisationer, välkomna. Både de som, pga coronaepidemin, deltar på telefon och
presidiet, som närvarar på Ekumeniska centret i Alvik. Efter bön förklaras mötet öppnat.
Deltagarna uppmanas att under detta speciella årsmöte undvika att lyfta icke-nödvändiga frågor.
Dessa kan istället ställas till styrelsen vid ett kommande möte.
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmöteskallelse har publicerats i tidningen Elsa i december. Samtidigt lades kallelsen ut på
hemsidan. Information om förändrade mötesformer har kontinuerligt uppdaterats. Årsmötet
förklaras därmed behörigt utlyst.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Fem personer närvarar i Alvik. Presidium och föredragande; Helena Erkenborn, Helena Höij, Elin
Jönsson, Esther Kazen samt mötessekreterare Annika Ahlefelt. Fastställs att 9 personer är
röstberättigade, enligt följande: Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm 1, Uppsala Ekumeniska
Kvinnoråd 1, Göteborgs Ekumeniska Kvinnoråd 1, Malmö Ekumeniska Kvinnoråd 1, Kvinnor för
Mission 1, Kvinnor i Svenska Kyrkan 1, SEK Sverige 2 och EQkvinna 1.
§4 Val av årsmötets ordförande, vice ordförande och sekreterare
Helena Höij väljs till mötesordförande, Elin Jönsson väljs till vice mötesordförande och Annika
Ahlefelt till mötessekreterare.
§5 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Annika Hultman Löfvendahl och Anna-Tora Martin väljs till protokolljusterare samt rösträknare.
§6 Godkännande av dagordningen
Elin Jönsson förklarar att den planerade punkten om stadgeändringar tagits bort från dagordningen,
eftersom den kräver en diskussion som inte lämpar sig för ett telefonmöte. Inga motioner har
inkommit.
Dagordningen fastställs som den är utskickad.
§7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Generalsekreterare Esther Kazen föredrar delar av den tidigare utskickade berättelsen och talar
bland annat om det pågående utvecklingsarbetet, med ny indelning av verksamheten. Mycket av
arbetet är ändå sig likt, med panelsamtal, ekumenisk retreat, konferenser, nätverkande, och
Världsbönskommitténs arbete. SEK har övergått till ett nytt medlemsregister, och församlingar som
tidigare varit anslutna på många olika sätt ska nu kunna anslutas i en gemensam form;
stödförsamlingar.
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Noterades att det pga tidsbrist bara utgivits tre, istället för fyra, nummer av tidningen Elsa. Det sista
numret var istället ett dubbelnummer.

Kassör Sarah Mossop redovisar bokslutet och kommenterar årets minusresultat, - 27 500 kronor.
Underskottet beror på att Världsböndagskommittén, vars ekonomi är en del av SEKs finanser,
förbrukat ändamålsenliga medel enligt plan. Underskottet är alltså egentligen inte en minuspost och
föreslås balanseras mot det egna kapitalet.
Församlingar som tidigare varit anslutna på många olika sätt ska nu kunna anslutas i en gemensam
form.
Verksamhetsberättelse och årsbokslut läggs till handlingarna i enighet. Bilaga 1 och 2.
§8 Revisorernas berättelse
Mötesordförande läser upp delar av revisorernas berättelse. Berättelsen läggs till handlingarna.
Bilaga 3.
§9 Beslut om ansvarsfrihet för styrelse
Årsmötet fastställer resultat- och balansräkning, inklusive att balansera årets resultat mot det egna
kapitalet, i enlighet med styrelsens förslag.
Årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Årsmötet framför ett stort och varmt tack till styrelsen för dess arbete under 2019.
§10 Val till förtroendeuppdrag
Valberedningen föredrar sitt förslag.
a) Ordförande: Helena Erkenborn, omval. Med acklamation.
b) Val av sju styrelseledamöter samt en ersättare. På två år: Rebecka Goldschmidt, Ekerö,
Etiopisk-ortodoxa kyrkan, och Inger Gillerstrand, Vällingby, Equmeniakyrkan; nyval. På ett
år: Cecila Ralfe-Stelander, Uppsala, KFUM/K; omval. Ivani Ahlberg, Solna,
Equmeniakyrkan, Gunilla Bäckström, Skellefteå, Svenska kyrkan, samt Evelina
Hermansson, Ånäset i Robertsfors kommun, Svenska kyrkan; nyval. Ingen ersättare har
hittats.
Kvarstående ledamöter: Inger Jonasson, Sollentuna, Världsböndagen, Elin Jönsson,
Stockholm, Katolska kyrkan.
c) Val av två revisorer och en revisorsersättare. Omval av Christina Gotting, auktoriserad
revisor, och Kerstin Bjerhagen. Bägge på ett år.
d) Val av världsböndagskommitté. På två år: Ann-Josefine Possebo, Sollentuna, Svenska
Alliansmissonen; omval. Birgitta Wadhstorp, Gävle, Equmeniakyrkan; nyval. Lisbeth
Malmström, Lund, Svenska kyrkan; nyval. Kvarstående ledamöter: Inger Jonasson,
Sollentuna, Svenska kyrkan/Equmeniakyrkan (2022), Christina Hallonsten, Lund, Katolska
kyrkan (2021), Vianka Khamis Jenan, Vällingby, Syrisk-ortodoxa kyrkan (2021), Gunilla
Olausson, Stockholm, Frälsningsarmén (2021).
e) Val av valberedning. Ellen Berntell (sammankallande), Lisbeth Malmström och Kajsa
Berg; nyval.
Ett tack framförs till alla dem som nu ställer upp för att arbeta under kommande
verksamhetsår. Bilaga 4.
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§11 Fastställande av årsavgift. Esther Kazen föredrar styrelsens förslag till medlemsavgifter. 150
kronor kvarstår för personligt medlemskap. Ingen medlemsavgift ska tas ut för lokala ekumeniska
kvinnoråd. Medlemsorganisationer med under 2500 medlemmar betalar 600 kronor per år. Större
organisationer betalar 1100 kronor. Stödorganisationer betalar samma summa som
medlemsorganisationer.

Stödförsamlingar (nya) som vill ha tidningen Elsa betalar 300 kr per år för att stötta SEK.
Årsavgifterna fastställs i enlighet med styrelsens förslag. Bilaga 5.
§12 Fastställande av verksamhetsplan. Elin Jönsson föredrar planen och berättar att arbetet ska
följa samma struktur som tidigare, med smärre ändringar. Nätverkande och samverkan kommer att
stärkas. Mötesplatser skapas för inspiration och lärande.
Tidningen Elsa planeras att under verksamhetsåret ges ut med två nummer istället för fyra, om inte
portoreglerna kräver tidningsutgivning med minst fyra nummer per år. Beslöts undersöka detta,
även om det innebär en total omvägning av tillgängliga resurser.
Ingen konferens i Armenien i höst p.g.a. hälsoläget i världen.
Verksamhetsplanen fastställs, med tillägg att frågeställningen kring Elsas utgivning undersöks.
Bilaga 6.
§13 Fastställande av budget
Det statliga verksamhetsstödet har minskat med 240 000 kronor. Jämställdhetsmyndigheten gjorde
under föregående år en översyn över vilka beloppsnivåer som delas ut till olika organisationer. SEK
har under många år legat på den högsta nivån trots att man inte är remissinstans, vilket är ett krav
för att uppnå denna nivå. Jämställdhetsmyndigheten har därför beslutat att rätta till detta, vilket
resulterar i minskat stöd.
Presidiet och kassören har tillsammans sett över vilka nedskärningar som kan göras i år. Både för
Elsa, olika projekt, personalkostnader och administrativa kostnader. Generalsekreterarens tjänst
minskas från 60 till 40 procent. SEK:s kontor i Alvik är uppsagt och rum delas istället med Sveriges
Kristna råd. Fortfarande visar dock budgeten ett minusresultat på 78 000. Fler åtgärder behövs
under året för att till 2021 få en budget i balans.
Budgeten 2020 fastställs i enlighet med förslaget, men med uppdaterade siffror för utfall 2019.
Bilaga 7.
§14 Behandling av vid mötet väckta frågor. Inga frågor.
§15 Hälsningar.
a) Lokala råd Se punkt b.
b) Medlemsorganisationer Inga hälsningar har inkommit, men deltagande lokala råd och
medlemsorganisationer lämnar korta muntliga rapporter om verksamheter, som de senaste
månaderna skett digitalt.
c) Världsböndagen Inger Jonasson rapporterar om firandet av årets böndag, som förberetts av
kvinnor från Zimbabwe, och som hann genomföras innan coronasmittan slog till på allvar.
Insamlingen blev ungefär lika stor som året innan. Nästa år kommer programmet för
världsböndagen från ö-nationen Vanuatu.
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d) Övriga organisationer Inga hälsningar har inkommit. Esther Kazen noterar att många
fysiska möten ställs in p.g.a. coronasmittan, men att studieförbunden kan hjälpa till med
digitala möten. Även SEK kan hjälpa till.
§ 16 Årsmöte 2021 Helena Erkenborn meddelar att Kvinnor i Svenska kyrkan föreslagit ett
gemensamt årsmöte nästa år. Årsmötet antog erbjudandet med glädje.

§17 Avslutning
Helena Erkenborn välkomnar de nytillkomna styrelsemedlemmarna och de nya i
Världsböndagskommittén samt valberedningen. Ett stort tack framförs också till avgående
ledamöter: Kajsa Berg, Veronica Helm Andréasson, Vianka Khamis Jenan, Lisa Minnhagen,
Ingegerd Modig, Solveig Eriksson och Karin Karlsson. Ett särskilt tack framförs till Ragni Lantz,
som varit aktiv på många viktiga poster under ett stort antal år. Ett varmt tack riktas även till
mötesordföranden och sekreteraren.
Helena Erkenborn berättar också om en framtidsworkshop som kommer att hållas i höst. Kallelse
till den kommer.
Mötet avslutas med bön och välgångsönskningar.

………………………………
Annika Ahlefelt, sekreterare

………………………………
Helena Höij, ordförande

………………………………..
Annika Hultman Löfvendahl, justerare

……………………………..
Anna-Tora Martin, justerare
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