
 

 

Protokoll fört vid Ljus i Östers årsmöte 2022 

 
Plats:  Pingstkyrkan i Karlskrona 

Tid: Lördagen den 23 april 2022 kl 14:00 

Närvarande:  8 röstberättigade medlemmar 

 

1. Inledning 

Ljus i Östers styrelseordförande Kerstin Eriksson hälsade välkommen till Ljus i Östers 118:e 

årsmöte. Hon läste från Ps 62 om att Gud är vår tillflykt, bad en kort bön och förklarade sedan 

årsmötet öppnat. 

 

2. Godkännande av dagordning 

Den föreslagna dagordningen godkändes i befintligt skick. (Bilaga 1) 

 

3. Val av funktionärer vid årsmötet  

Till mötesordförande valdes:   Kerstin Eriksson  

Till vice mötesordförande valdes:   Marcus Furingsten  

Till sekreterare valdes:    Per Thunberg 

Till justeringspersoner tillika rösträknare valdes:  Sirle Körvits och Andreas Karlsson 

 

4. Beslut om röstlängd 

9 medlemmar var anmälda till mötet. Av dessa kom 8. Beslutades att dessa 8 röstberättigade 

medlemmarna utgjorde röstlängden. 

 

5. Årsmötets behöriga utlysande 

Årsmötet förklarades behörigt utlyst. 

  

6. Styrelsens förvaltningsberättelse  

Ljus i Östers direktor Magnus Lindeman redogjorde för huvuddragen för arbetet under 2021. Den 

bestod av en översikt av den nedskrivna förvaltningsberättelsen för året. Han nämnde om de 198 

missionärer som är våra lokala hjältar, och är ryggraden i Ljus i Östers arbete.. (Bilaga 2). 

 

7. Styrelsens ekonomiska berättelse  

Per Thunberg gick igenom den ekonomiska berättelsen. Av redovisningen framgick att 

omsättningen under det gångna året varit 19,7 Mkr. Gåvorna (inklusive testamenten) ökade 

glädjande nog från 14,3 Mkr till 19,6 Mkr under året. Resultatet landade på 6,1 Mkr. (Bilaga 2). 

 

Årsredovisningen fastställdes av årsmötet. 

 

Efter en fråga från årsmötet så lästes Ljus i Östers placeringspolicy upp. Beslutades att styrelsen  
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ska se över policyn med avseende på vissa formuleringar, samt att särskilt nämna att derivat-

instrument inte får handlas med.  

 

8. Revisorernas berättelse 

I revisorernas frånvaro så läste Per Thunberg valda delar ur revisionsberättelsen. Revisorerna 

rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret. Revisionsberättelsen 

lades till handlingarna. (Bilaga 3).  

 

9. Ansvarsfrihet för styrelsen  

Årsmötet beslutade att, i enlighet med revisorernas rekommendation, ge styrelsen ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2021.  Punkten leddes av vice mötesordförande. 

 

10.  Val av styrelseledamöter, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning  

Valberedningens förslag föredrogs av Per Thunberg 

Årsmötet beslutade att följa valberedningens förslag och välja (Bilaga 4):  

a) Styrelse 

• Marianne Sandqvist, omval på 3 år, intill årsmötet 2025 

• Simon Lindblom Collin, omval på 3 år, intill årsmötet 2025 

• Magnus Alphonce, nyval på 3 år, intill årsmötet 2025 

• André Emgård, fyllnadsval på 1 år, intill årsmötet 2023 
  

Kristina Aldén (vice ordf) och Peter G Georgson har valt att avgå från styrelsen och 

blev avtackade för sina insatser.  
 

Kvarstår i styrelsen: 

Valda till årsmötet 2023 Valda till årsmötet 2024 

Kerstin Eriksson Irina Luzan Hagman 

Karl-Gustav Horgby Andreas Karlsson 

Marika Ireblad Marcus Bernström 

 

b) Revisorer 

• Angelica Stööp (auktoriserad revisor), PwC, nyval 1år 

• Mikael Rudin, omval 1 år 

 

c) Revisorssuppleanter 

• Erik Albenius (auktoriserad revisor), PwC, nyval 1 år 

• Ritva-Järvelä-Talo, nyval 1 år 

 

d) Valberedning 

• Jonathan Larsen, nyval 3 år, intill årsmötet 2025 

 

Kvarstår i valberedningen: 

Vald till årsmötet 2023  Vald till Årsmötet 2024 

Rebecca Lilja (sammankallande) Lars Narin 
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Kjell Klintefelt avgår därmed från valberedningen, och avtackades för sitt arbete. 

 

11.  Medlemsavgiften för 2023 

Medlemsavgiften för 2023 fastställdes till 200 kr. 

 

12. Inkomna förlag/motioner 

Inga förslag eller motioner hade inkommit till årsmötet 

 

13.  Avslutning 

Ordföranden tackade Magnus Lindeman och Per Thunberg, och hela personalen för allt arbete 

som gjorts under 2021. Marianne Sandqvist tackade från styrelsen Kerstin Eriksson för hennes 

arbete som ordförande.  

 

Mötet förklarades avslutat 

 

 

 

Vid protokollet:  

 

 

   

Per Thunberg, sekreterare   

(signeras digitalt)  

 

 

Justeras: 

 

 

______________________________ 

Kerstin Eriksson, ordförande 

(signeras digitalt) 

 

 

   

Sirle Körvits, justerare  

(signeras digitalt)  

 

 
______________________________ 
Andreas Karlsson, justerare 

(signeras digitalt) 
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