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Kallelse till årsmöte
Kallelse till årsmöte för Lekeryds missionsförsamling
Datum:
2018-01-28
Tid:
10:00
Plats:
Missionskyrkan i Lekeryd
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Årsmötet öppnas
Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet
Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll
Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
Godkännande av föredragningslista
Församlingsföreståndarens rapport
Föredragning av Verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående
verksamhetsår
Revisorernas berättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
- anslag till samfund
- anslag till missionärsunderhåll, pionjärarbete och andra organisationer
Rapport från LMU
Val av församlingens ordförande för ett år
Val av övriga ledamöter i styrelsen
Val av vice församlingsföreståndare
Val av två revisorer och ersättare för dessa
Val av valberedning
Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar
Val av ombud till SAM:s årskonferens, och Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Val av övriga ombud
Anmälan av LMU:s val av styrelse och ledare
Information från styrelsen och anställda
Information om utbyggnaden
Förslag från styrelsen
a. Ansluta till kommunalt avlopp för pastorsbostaden
b. Ungdomsledare
Rapport från Klippan
Till årsmötet inkomna ärenden.
Avslutning med förbön för nyvalda
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Förslag till beslut
24 a) Avlopp till pastorsbotaden
Pastorsbostadens avlopp är utdömt av kommunen och måste åtgärdas. Vi har
fått erbjudande att ansluta till kommunalt vatten och avlopp för en kostnad på
uppskattningsvis 110 000 kr. Detta skulle i så fall ske under 2018 eller tidigt
2019. Ett annat alternativ är att vi själva gräver en avloppsanläggning. Detta
skulle kosta ca 150 000 kr.
Styrelsens förslag är att ansluta till kommunalt avlopp till en kostnad av cirka
110 000 kr.

24 b) Ungdomsledare
Om församlingen vill behålla vår ungdomsledare ytterligare ett år kommer
kostnaden öka med cirka 42 000 kr nästkommande år. Styrelsen bedömer att
det på grund av minskningar på kostnadssidan finns utrymme för detta.
Styrelsen tycker att det är viktigt med kontinuitet i ungdomsarbetet och önskar
därför att man försöker behålla ungdomsledare under några år. I dessa cykler
kommer då vissa år bli billigare, utbildningsplats, och andra år dyrare,
anställning. Budgeten för varje år bör beräknas utifrån den uppskattade
kostnaden uträknad på hela cykeln så att man får en jämn kostnad från år till år.
Detta har hittills inte gjorts och därför blir det en tillfällig extra kostnad på
42 000 kr för kommande år. Den ökade kostnaden har tagits med i
budgetförslaget.
Styrelsens förslag är att förlänga anställningen för vår nuvarande
ungdomsledare och att man till kommande år budgeterar för att täcka en
genomsnittlig kostnad för hela ungdomsledarperioden.

