Information om Årsmötet och Zoom
Den 24 mars kl.18.30 är det dags för årsmöte med Stockholms Frikyrkoråd. Kallelse till årsmötet
skickades i mitten av december. Vi har inget annat val än att genomför årsmötet digitalt. För
årsmötets del via Zoom. Jag tror att många är vana vid att mötas via nån digital plattform.
Inför årsmötet har styrelsen sammanfattat 2020 i en verksamhetsberättelse och ett bokslut. Vi har
mycket att berätta om det som hänt i Sjukhuskyrkan under 2020. Vi berättar också om hur styrelsen
arbetat under året med bl.a. att säkra vår finansiering.
Styrelsen föreslår en budget för 2021 som innebär ett församlingsanslag på 100 kronor/medlem och
år – en ökning på 10 kronor. Vår ekonomi ”hämmas” av att statsbidraget inte justerats sedan
2013/2014. Till en del kan vi kompensera det med anslag från externa stiftelser och bidragsgivare.
Dock återstår en stor del som vi själva måste finansiera. Jag skrev om detta i brevet ni fick i
december.
Höjdpunkten i årsmötet är på många sätt berättelserna från ”våra” fem sjukhuspastorer. I
handlingarna till årsmötet finns en del av det de har att berätta.
Handlingarna till årsmötet finns att hämta på Frikyrkorådets webb-sida https://frikyrkoradet.se/arsmote/ - fr.o.m. den 24 februari.
För att vi ska få det att fungera behöver vi få veta vilka ombud som kommer att finnas med i
årsmötet. Denna anmälan skickas till cg.ydrefors@hotmail.com senast den 17 mars. Vi behöver namn
och mailadress och uppgift om vilken församling/kår ombuden representerar. Varje församling/kår
kan representeras av max tre ombud. Efter den 17 mars kommer ombuden att få ett mail med
instruktioner och någon dag före årsmötet en länk till Zoom.
Hör gärna av er med frågor om det vi ska samtala och besluta om i årsmötet. Skicka frågorna till
undertecknad – cg.ydrefors@hotmail.com.
Låt oss hjälpas åt att få till ett årsmöte med representation från många församlingar och kårer. Se
årsmötet som en möjlighet att få veta mer om arbetet i Sjukhuskyrkan. Låt oss hjälpas åt att skapa de
bästa förutsättningar för det arbetet. Det är verkligen så att vi behöver hjälpas åt! Välkommen till
årsmötet den 24 mars!
Med de bästa hälsningar och en önskan om Guds glädje till oss alla!
Claes-Göran Ydrefors, ordförande. Mobilnummer 073 – 32 43 430.

