Org.nr: 80 20 08-9721

Protokoll fört vid årsmöte via Zoom med
Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK)
lördagen den 17 april 2021
Närvarande: 31 personer varav 10 röstberättigade.
§ 1 Årsmötet öppnas
SEK:s ordförande Helena Erkenborn välkomnar med några tankar kring årsmötestemat: ”Från
klagosång till lovsång. 100 år av kvinnligt inflytande”. Hon påminner om att kyrkans kvinnor fanns
med i kampen för allmän rösträtt för 100 år sedan. 2020 gav många anledningar till klagosång, men
”vi tror på framtiden”. Mötet förklaras öppnat.
§ 2 Årsmötets behöriga utlysande
Årsmöteskallelse skall skickas ut senast 3 månader före årsmötet. Kallelse mejlades till alla
medlemmar och medlemsorganisationer den 16/1, 2021. Informationen publicerades också i Elsa nr
1/2021. Årsmötet förklaras därmed behörigt utlyst.
§ 3 Fastställande av röstlängd
Fastställs att 10 personer är röstberättigade, enligt följande: Ekumeniska Kvinnorådet i Stockholm 2,
Uppsala Ekumeniska Kvinnoråd 1, Forum för prästvigda kvinnor 2, Kvinnor i Svenska Kyrkan 1, SEK
Sverige 2 och EQkvinna 2. 31 personer är närvarande via Zoom.
§ 4 Val av årsmötets ordförande och sekreterare
Helena Höij väljs till mötesordförande och Ragni Lantz till mötessekreterare.
§ 5 Val av två protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Anna-Tora Martin och Berit Larsson väljs till protokolljusterare samt rösträknare.
§ 6 Godkännande av dagordningen
Helena Höij förklarar hur röstning och beslutsfattande kommer att gå till via Zoom, varefter den
föreslagna dagordningen presenteras. Inga motioner har inkommit, varför punkt 16 utgår.
Dagordningen fastställs. (Bilaga 1)
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§ 7 Styrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut
Helena Erkenborn presenterar verksamhetsberättelsen. Det har varit ett omvälvande år på grund av
den rådande coronapandemin men också på grund av en oväntat kraftig minskning av det statliga
bidraget, som tvingade fram nedskärningar i personal och verksamhet. Generalsekreterare Esther
Kazens tjänst reducerades först från 60 till 40 % och avslutades i september. Generalsekreterarens
uppgifter har därefter delats mellan styrelseledamöterna med ordföranden som huvudansvarig för
kansliet. Tidningen Elsas fortsatta utveckling har prioriterats och en ny redaktör rekryterats. SEK har
mist många av sina äldre medlemmar, men många nya har tillkommit, och totalt är minskningen i
medlemstal liten och framtidsutsikterna ljusa.
Frälsningsarmén ska läggas till under ”Stödorganisationer till SEK” i verksamhetsplanen.
Inger Jonasson presenterar Världsböndagskommitténs rapport. Böndagen 2020 inföll alldeles innan
coronarestriktionerna infördes och kunde därför genomföras som vanligt med gudstjänster på 130
platser. I år hölls digitala gudstjänster på 21 minst platser.
Lisbeth Malmström påpekar att det lokala rådet i Lund upplösts. Formell bekräftelse inkom i januari
2020, så informationen på sid 3 behöver inte ändras.
På fråga från Cecilia Nelin från Forum för prästvigda kvinnor förklarar Helena Erkenborn att 2 ex av
tidningen Elsa distribueras till varje medlemsorganisation men inte till deras medlemmar, såvida de
inte har eget medlemskap i SEK.
Kassör Emmalill Hector går igenom årsbokslutet som visar ett plusresultat på 70 749 kr.
Verksamhetsberättelse och årsbokslut läggs till handlingarna. (Bilaga 2 och 3).
§ 8 Revisorernas berättelse
Revisor Christina Gotting läser upp delar av revisorernas berättelse. Berättelsen läggs till
handlingarna. (Bilaga 4)
§ 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 2020. Årsmötet framför ett stort och varmt tack till styrelsen för dess arbete under
2020.
§ 10 Val av ordförande
Ellen Berntell presenterar valberedningens förslag till ny ordförande: Evelina Hermansson, Svenska
kyrkan, Robertsfors. Evelina kan inte närvara vid årsmötet men presenterar sig i en video. Hon väljs
därefter med acklamation till ordförande på två år. (Bilaga 5)
§ 11. Val av sju styrelseledamöter samt en ersättare
De föreslagna nya ordinarie ledamöter som är närvarande – Azeb Witsell, Annika Delemark, Maria
Lundberg – presenterar sig kortfattat.
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Till ordinarie ledamöter på 1 år väljs Azeb Witsell, Etiopisk-ortodoxa kyrkan, Lund (nyval), Maria
Schönning, Equmeniakyrkan, Knivsta (nyval).
Till ordinarie ledamöter på 2 år väljs Cecilia Ralfe Stelander, KFUM/K, Uppsala (omval), Annika
Delemark, Svenska kyrkan, Göteborg (nyval), Gunilla Bäckström, Svenska kyrkan, Skellefteå (omval),
Maria Lundberg, Svenska kyrkan, Uppsala (nyval).
Till ersättare på ett år väljs Birgitta Sedin, EFS, Sidensjö (nyval).
Kvarstående styrelseledamöter: Inger Jonasson, Sollentuna, Världsböndagens ordförande, (2022) Elin
Jönsson, Stockholm, Katolska kyrkan (2022)
Avgående ledamöter: Helena Erkenborn, Spånga, Svenska kyrkan/Equmeniakyrkan, Rebecka
Goldschmidt, Ekerö, Etiopisk-ortodoxa kyrkan, Inger Gillerstrand, Vällingby, Equmeniakyrkan, Ivani
Ahlberg, Solna, Equmeniakyrkan (Bilaga 5)
§ 12. Val av två revisorer och en revisorsersättare
Till revisorer väljs Christina Gotting, auktoriserad revisor (1 år, omval) Irene Tynnemark (1 år, nyval).
Ingen revisorsersättare väljs. (Bilaga 5)
§ 13. Val av Världsböndagskommitté
De nya ledamöterna på förslag till Världsböndagskommittén presenterar sig. Till ledamöter av
Världsböndagskommittén väljs Christina Hallonsten, Lund, Katolska kyrkan (2023, omval), Vianka
Khamis Jenan, Vällingby, Syrisk-ortodoxa kyrkan (2023, omval), Gunilla Olausson, Stockholm,
Frälsningsarmén (2023, omval), Gunilla Bäckström, Skellefteå, Svenska kyrkan (2022, nyval), Gunilla
Lundgren, Sollentuna, Pingstkyrkan (2022, nyval).
Kvarstående ledamöter: Ordförande: Inger Jonasson, Sollentuna, Svenska kyrkan/Equmeniakyrkan
(2022) Birgitta Wadhstorp, Gävle, Equmeniakyrkan (2022) Lisbeth Malmström, Lund, Svenska kyrkan
(2022) (Bilaga 5)
§ 14. Val av valberedning, varav en sammankallande
Ellen Berntell, Kajsa Berg och Lisbeth Malmström omväljs som valberedning. Ordförande: Ellen
Berntell. (Bilaga 5)
Förhandlingarna bryts för en 10 minuters paus.
§ 15 Fastställande av årsavgift
Medlemsavgiften föreslås oförändrad, d.v.s. 150 kronor för personligt medlemskap. Lokala
ekumeniska kvinnoråd: ingen medlemsavgift. Medlemsorganisationer med under 2 500 medlemmar:
600 kronor per år. Större organisationer: 1 100 kronor. Stödorganisationer betalar samma summa
som medlemsorganisationer. Medlemsavgifterna fastställs i enlighet med förslaget.
§ 16 Fastställande av verksamhetsplan
Elin Jönsson föredrar planen som utgår från att SEK vill vara ett forum för att uttrycka och utforska
ekumeniskt systerskap. Under verksamhetsområdet ”Mötesplatser för kristnakvinnor i Sverige”
föreslås bl.a. ett utbildningsdygn för cirkelledare på Sigtunastiftelsen 9-10 oktober 2021.
Verksamhetsplanen antas enhälligt. (Bilaga 6)
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§ 17 Fastställande av budget
Emmalill Hector presenterar styrelsens förslag till budget. Det beräknade resultatet är -7 462 kr. I de
föreslagna personalkostnaderna ingår arvodering av en kanslist, 4 timmar per vecka. Det statliga
stödet för 2021 är betydligt större än 2020 och inkluderar kompensation för fjolårets felaktigt stora
neddragning. Budgeten 2021 fastställs i enlighet med förslaget, men med uppdaterade siffror för
utfall 2020. (Bilaga 7)

§ 18 Behandling av vid mötet väckta frågor
Eftermiddagens webinarium kring ”Andliga verktyg öppnade för kvinnlig rösträtt” kommer
förhoppningsvis att finnas tillgängligt i efterhand på SEK:s hemsida.
§ 19. Avtackningar
Helena Erkenborn tackar styrelsen för ”fantastiskt systerskap” under hennes tre år som ordförande.
Elin Jönsson, vice ordförande, får ett särskilt tack för stöd och delat ledarskap. Helena framför också
ett tack till de tre avgående styrelseledamöterna Rebecka Goldschmidt, Inger Gillerstrand och Ivani
Ahlberg som kommer att få Esther Kazens bok ”Feministpastorns tro och tvivel”.
Elin Jönsson tackar Helena för den ”fantastiska resa” som hennes tre år som ordförande inneburit. En
gåva från styrelsen kommer att överlämnas senare.
Helena tackar årsmötesdeltagarna och dagens ordförande, Helena Höij, och Ragni Lantz, sekreterare.
§ 20 Mötets avslutande
Årsmötet förklaras avslutat.
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