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Protokoll  Arsstämma

Göteborgs  Räddningsmission  (RM)

Måndag  4 april  2022  kl. 17.00  -  20.30  i Opalkyrkan

Bilagor

Röstlängd
Årsredovisning  2021

Verksamhetsplan  2022
Budget  2022

Förslag  från  styrelsen  2022

Inledning

Årsstämman  inleds  med  att  Roland  Henriksson,  ombud  för  Opalkyrkan,  hälsar  alla  välkomna

och  presenterar  Opalkyrkan.

Joakim  Hagerius  läser  ett  bibelord  och  leder  mötet  i en bön,  därefter  förklarar  han

Räddningsmissionens  ("RMs")  Årsstämma  2022  för  öppnad.

1, Val  av  mötesfunktionärer  och  protokolljusterare

Mötet  väljer  Joakim  Hagerius  som  ordförande.

Mötet  väljer  Christina  Backman  som  vice  ordförande.

Mötet  väljer  John  Kvarnero  som  sekreterare.

Mötet  väljer  Carl-Johan  Holmberg  och  Emma  Rudäng  till  att  justera  protokollet.

2. Fastställande  av  röstlängd

Sara  Blomån  redogör  för  röstlängden  (bilaga  1). 25 huvudmän  av 32 är närvarande.  Mötet

f  röstlängden.

3. Beslut  om  mötets  stadgeenliga  utlysande

Joakim  Hagerius  redogör  för  årsstämmans  utlysande.  Mötet   att  årsstämman

blivit  stadgeenligt  utlyst.

4. Fastställande  av  dagordning

Mötet  fastställer  dagordningen.

S. BesNut  om  styrelsens  verksamhetsberättelse  med  ekonomisk  redogörelse

RMs  direktor,  Emil  Mattsson  redogör  översiktligt  för  verksamhetsåret  2021  och  nämner

särskilt  RMs  övergripande  strategiarbete,  som  utgår  från  RM:s  strategidokument,  Strategi
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29:7,  där  Jeremia  29:7  utgör  centrum  - Gör  allt  för  att  den  stad  jag  har  deporterat  er  till

skall  blomstra,  och  be  till  Herren  för  den.  Ty dess  välgång  är er välgång.

Emil  låter  därefter  olika  representanter  från RM redogöra  för  delar  av RMs arbete  enligt

nedan:

Sandra  Stene  representerar  verksamhetsområdet  "RM Social"  och redogör  särskilt  för

Solrosens  arbete  med  barn  till  frihetsberövade.

Madelene  Forsön  representerar  verksamhetsområdet  "RM  Omsorg"  och redogör  särskilt

för  arbetet  med  boende  Vasa  och  Agoras  arbete  med  utsatta  kvinnor  på det  skyddande

boendet  Ruth.

Ida-Lina  Frisell  representerar  verksamhetsområdet  "RM  Social  Företagande"  och  redogör

särskilt  för  MatRätts  arbete.

Ingrid  Lindblad,  rektor  Communityskolan,  representerar  verksamhetsområdet  "RM

Education"  och  redogör  för  arbetet  med  Communityskolan  i Tynnered.

Sandra  Stene  presenterar  delar  av RMs HR-arbete  och  volontärarbete.

Hans  Hägg  redogör  för  RMs ekonomi,  han utgår  i sin presentation  från  årsredovisningen

(bilaga  2) och  nämner  särskilt  att:  RMs ekonomi  för  tillfället  är mycket  god,  man  gör  ett

resultat  om ca 22 Msek  för  2021;  intäkterna  har  ökat  i en sådan  omfattning  och  så snabbt

att  verksamheten  inte  kunnat  expandera  i samma  takt  som  intäkterna;  kostnaderna  i RM

är i huvudsak  personalrelaterade  och släpar  efter  i en sådan  expansionsfas  som  RM

befinner  sig, kostnaderna  för  personal  kommer  därför  öka  ganska  mycket  under  2022;  RM

är sedan  2021  en koncern,  då Communityskolan  ligger  i ett  särskilt  bolag;  RM har  avsatt

ca 1l  Msek  av årets  resultat  som  ändamålsbestämda  medel.

Ett  ombud  ifrågasätter  varför  resultatet  av Söderberg  och  Partners  kapitalförvaltning  inte

redovisas  i årsredovisningen.  Joakim  Hagerius  konstaterar  att  RMs styrelse  tar  denna

synpunkt  till sig och att resultatet  från kapitalförvaltningen  bör framgå  i nästa  års

årsredovisning.

Katerinalngenlath  redogör  översiktligt  för  RMs insamlingsverksamhet  och  konstaterar  att

insamlingens  utveckling  är mycket  god,  särskilt  avseende  stiftelsemedel  och  gåvor  från

allmänheten.

Stämman  fastställer  RMs resultat  och  balansräkning  för  2021.

6. BesNut  med  anledning  av  revisorernas  berättelse
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Björn  Ellisson  och  Magnus  Zingmark  redogör  för  revisorernas  berättelse.  Deras

granskning  av räkenskaper  och  styrelsens  förvaltning  lämnas  utan  awikande  uttalanden

och  de  tillstyrker  att  styrelsen  tillerkänns  ansvarsfrihet.

Mötet   att  lägga  revisorernas  berättelse  till  handlingarna.

7, Beslut  om  ansvarsfrihet

Vice  ordförande  Christina  Backman  frågar  mötet  om  beslut  om  ansvarsfrihet  för

styrelsen.

Mötet   om  ansvarsfrihet  för  styrelsen.

8. Beslutiförekommande  fall  om  huvudmannaskap  i Räddningsmissionen

Vi har  glädjen  att  Backadalskyrkan  (Backa  frikyrkoförsamling)  har  ansökt  om

huvudmannaskap  för  RM:

Mötet  tillfrågas  om  man  kan  bifalla  förslaget  om  ny huvudman.  Mötet  .

Sammanlagt  har  RM nu 33 huvudmän.

9. Fastställande  av  verksamhetsplan  för  kommande  verksamhetsperiod

Emil  Mattsson  redogör  översiktligt  för  verksamhetsplan  2022  (bilaga  3) och  nämner

särskilt  RMs  tre  prioriterade  målområden  för  2022:  (i) Utveckla  brukardelaktighet  och

brukarinflytande,  (ii) Utveckla  och  stärka  intern  identitet  och  kvalitet  och  (iii)  Utforska

och  stärka  RM ethos.

Årsstämman  fastställer  verksamhetsplanen.

10. Fastställande  av  budget  för  kommande  verksamhetsperiod

Hans  Hägg  redogör  översiktligt  för  budget  (bilaga  4) för  kommande

verksamhetsperiod.

Mötet  fastställer  budgeten  enligt  förslaget.

Joakim  lämnar  ordet  till  vice  ordförande  Christina  Backman  som  tackar

styrelsen  för  föregående  års  arbete.

11. Val  av  ordförande,  tillika  styrelsens  ordförande

Valberedningens  ordförande  Gunnar  Sköldeberg  föreslår  Joakim  Hagerius  som

ordförande  på  omval  1 år.
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Vice  ordförande  Christina  Backman  frågar  mötet  om  Joakim  Hagerius  kan

väljas  till  ordförande  i styrelsen  för  RM.

Mötet  bifaller.

12. Val  av  styrelsens  övriga  ledamöter  och  ersättare

Valberedningen  föreslår  mötet  enligt  nedan.  Vice  ordförande  frågar  om  mötet

kan  anta  valberedningens  förslag.  Mötet  .

Mikael  Kylberg

Agneta  Wallenstam

Sabine  Söndergaard

Josef  Bengtsson

Tomas  Brunegård

Sara  Holmberg

Lars  Lilled

omval,  2 år

omval,  2 år

omval,  2 år

kvarstår,  1 år

kvarstår,  1 år

kvarstår,  1 år

kvarstår,  1 år

13. Val  av  två  revisorer  och  ersättare

Valberedningen  föreslår  enligt  nedan.  Vice  ordförande  frågar  mötet  om

förslaget  kan  antas.  Mötet  .

Björn  Ellison,  smk  (Trevi  Revision)

Jonas  Jonasson,  ersättare  (Trevi  Revision)

Magnus  Zingmark

Lars  Tarre,  ersättare

omval,  1 år

omval,  I år

omval,  1 år

omval,  1 år

14. Val  av ombud  samt  ersättare  till  samverkande  organisationer

Ordförande  Joakim  Hagerius  föreslår  mötet  enligt  nedan.  Mötet  .

Förslag  till  styrelserepresentanter  för  Ljungskiles  Folkhögskola:

Martin  Fredriksson  nyval,  2 år

Per  Arnevall  kvarstår,  1 år

IS. Val  av  valberedning  (minst  tre  personer)

Joakim  Hagerius  föreslår  mötet  enligt  nedan.  Mötet  bifaller.

Anna  Näsbom

Anna  Ahlström

Mikael  Jedenberg
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Gunnar  Sköldeberg,  sammankallande

16. Behandling  av  motioner

Tomas  Brunegård  presenterar  ett  förslag  från  styrelsen  (bilaga  5) där  det

föreslås  att  ordförande  ska  arvoderas  med  ett  inkomstbasbelopp  årligen  från

och  med  2022.

Mötet  bifaller.

17. Tid  för  nästa  årsstämma

Måndag  3 april  2022.  Platsen  blir  Rambergskyrkan  på  Hisingen.

Joakim  Hagerius  avslutar  årsstämman  med  en bön  och  tackar  alla  som  varit

med.

Joa'kim  Ha

Sekreterare

John  Kvarnero

Justeras

1ctri-7ohq-h

Justeras

Emma  Rudäng


