
Protokoll fört vid årsmöte med Uppsala lokalavdelning av 
Kvinnor för mission den 25 februari 2019 i närvaro av 27 personer.

§ 1 .  Ordföranden förklarade årsmötet öppnat.

§ 2.   Till ordförande för årsmötet valdes Eva Noreborg.

§ 3.   Till sekreterare för årsmötet valdes Elisabet Bergman..

§ 4.   Till att justera protokollet valdes Cecilia Cederström och Gunilla Anderman.

§ 5.    En lista skickades runt för fastställande av röstlängd. 

§ 6.    Förklarades årsmötet stadgeenligt utlyst, då information gått ut med 
terminsprogrammet.

§ 7.    Godkändes dagordningen.

§ 8.    Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen och höll parentation över de sedan 
förra årsmötet avlidna medlemmarna.  Verksamhetsberättelsen  lades till handlingarna.
Kassören Katarina Sjöström föredrog den ekonomiska rapporten, som sedan lades till 
handlingarna.

§ 9.    Revisionsberättelsen föredrogs av Gudrun Hultman.

§ 10.  Styrelsen beviljades med tacksamhet ansvarsfrihet för 2018.

§ 11.  På förslag från styrelsen beslöts att medlemsavgiften skulle förbli oförändrad 50 kr.

§ 12.  Antogs styrelsens verksamhetsplan för 2019: 
Under höstterminen skulle sju sammankomster med föredrag anordnas i S:t Pers 
församlingshem. 

Meddelades att missionsdagar skulle hållas den  21-22/9 2019 i Kyrkans hus.

Riksorganisationen har inbjudit 3 kvinnor från Swaziland och 3 kvinnor för Zimbabwe 
att gästa Sverige i augusti och september. Efterlystes värdar som kunde upplåta rum 
till en eller flera gäster i sitt hem under dagarna i september.. 

S:t Pers församling har erbjudit Kvinnor för mission  att anordna gemensam försäljning 1 
söndagen i Advent.

§ 13.  Förrättades val av styrelse för 1 år. 
Till ordförande valdes Eva Noreborg, 



Till ledamöter i styrelsen omvaldes Margot Elfving Vogel, Ragnhild Greek, Katarina 
Sjöström, Vallmy Rune och Berit Åhlander . Till ny ledamot valdes Agneta Stojkovic. 

Frågan om  ny sekreterare efter Elisabet Bergman överlämnades till styrelsen. 

§ 14.   Till revisorer valdes Gunilla Anderman och Lena Holma Persson.
Till revisorssuppleanter valdes Gudrun Hultman och Astrid Bergfors.

§ 15.   Ragnhild Greek och Gunilla Anderman valdes till ombud till Kvinnor för missions
riksårsmöte i Oskarshamn den 15-17 mars.
            
§ 16.    Ingen ny valberedning valdes.

§ 17     Ragnhild Greek tackade Eva Noreborg för utmärkt ledarskap under det gångna 
verksamhets året och överlämnade en blomma. 

Ordföranden riktade tack till Elisabet Bergman, som nu för andra gången avgått som 
sekreterare i styrelsen.

Ordföranden riktade även tack till kaffegruppen, styrelsen och till Kerstin Berglund för 
accompanjemang vid psalmsången.

Ordföranden förklarade årsmötet avslutat.
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