Sveriges Kristna Handikappförbund

Nr. 1 – 2008
Alla medlemmar, Representanter för läns- och lokalavdelningar och nätverk
samt alla intresserade!

Varmt välkomna till
Sveriges Kristna Handikappförbunds

KONGRESS 2008
Fredag – söndag 23 – 25 maj
på Furuboda
Tema:

Hur ska vi tala om våra olikheter utan att bli missförstådda?
Gäst och föreläsare:
Rolf Nordblom, Direktor vid Samariterhemmet, Uppsala, leg. Läkare och Diakon
Med glädje möts vi på Furuboda. Vi hälsar
Rolf Nordblom varmt välkommen att dela vår
gemenskap. Rolf har följt Arne Fritzsons arbete
i projekt TEO. Arne har varit anställd i det
projekt som Furuboda haft under en
treårsperiod. Arne har under projektet skrivit
boken ”Att tolka det tvetydiga”. En bok med
mycket tänkvärt innehåll. Rolf kommer att tala
utifrån sitt tema och anknyta till innehållet i
Arnes bok.
Detta nyhetsbrev innehåller handlingar med
verksamhets- och förvaltningsberättelse och

ekonomirapport. Vi lägger med tacksamhet två
år bakom oss och med framtidstro planerar vi
för år som ligger framför. Styrelsen ger bland
annat förslag till ändringar och justeringar i
stadgarna.
Programmet berättar att utöver förhandlingar
och föreläsning har vi gemenskapskvällar med
sång och berättelser, andakter och på söndag
firar vi gudstjänst tillsammans med övriga på
Furuboda. Viktigt att anmälan om deltagande i
kongressen kommer in senast den 20 april.

PROGRAM:
Fredag
kl.17.00
kl 19.00
Lördag
kl 08 00
kl 09.30
kl 12.30
kl 14.00
kl 17.00
kl 19.00
Söndag
kl 08.00
kl 10.00
kl 12.00

Förslag till
FÖREDRAGNINGSLISTA
Årsmöte Lördagen 24 maj 2008

Kvällsmat
Samling
Frukost
Andakt
Årsmötesförhandlingar.
Lunch
Föreläsning av Rolf Nordblom
Fika, samtal och reflektion
Middag
Gemenskapskväll och andakt
Frukost
Gudstjänst
Predikan av Pastor Roland Ernebro,
Göteborg
Lunch

Anmälan skickas senast 20 april 2008
till: SKrH Ingbritt Andreasson, Loo 481, 466 92
Sollebrunn, tel 0322-441 80
ingbritt.andreasson@home.se.
eller
SKrH Inger Svantesson Loo Lommerhall 264, 466 92
Sollebrunn tel 0322-440 21 inger.svantesson@skrh.se
Var och en ordnar och betalar själv sin resa till och
från Furuboda. För mat- och logikostnad för
medlemmar står SKrH för.
Vid önskemål om enkelrum en kostnad på Kr 260:-,
som var och en står för. För icke medlem i SKrH och
assistenter är kostnaden Kr 1050:- för del i dubbelrum
och för enkelrum Kr 1310:-

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Inledning
Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Mötets utlysande
Val av funktionärer för årsmötet:
a/ Ordförande b/ Vice ordf.
c/ Sekreterare
d/ Två justerare utöver ordf.
e/ Rösträknare
Verksamhetsberättelsen
Förvaltningsberättelse
Revisionsberättelse
Fastställande av balans- och resultaträkningar
Beslut om ansvarsfrihet
Val av ordförande för en tid av två år
Val av styrelseledamöter för en tid av två år
Val av revisorer och ersättare
Val av valberedning
Beslut om stadgeändring
Beslut om Handlingsprogram och
Budget 2008 och 2009
Aktuella SKrH-frågor
Övriga frågor som kongressen beslutar uppta
…………………………..
…………………………..
Tack
Avslutning

Anmälan till SKrH:s Kongress 23 – 25 maj 2008 Furuboda
Namn:

.................................................................................................................……………………………………..

Adress:

................................................................................................................….......................................................

Tel:

..................................

E-post: ...................................................................................................................

Ankomstdag ………………………………………….ca kl …………………..................................................................
Avresedag ……………………………………………ca kl…………………...………………………………………....
Specialkost:

..........................................................................................................…………………………………….

...............................................................................................................................………………………………………..
Logi:

 Ordnar själv
 Vill gärna bo tillsammans med…………………………………...
 Önskar bo i enkelrum och betalar själv mellanskillnaden:

Öv speciellt önskemål kring boende: ..............................................................
.................................................................................................................................
Behöver du assistans i Furuboda?

 ja

 nej

Om ja, hur mycket?………………………………………………………………….

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH
verksamheten åren 2006 – 2007
Inledning
Utifrån mål och syfte arbetar SKrH för kontakter med
föreningens läns- och lokalavdelningar och nätverk
samt direktkontakt med medlemmar.
Genom SKrH och dess medlemmar sker kontakt med
församlingar och samfund. SKrH verkar för att människor med funktionsnedsättning ska vara en naturlig
del i den kristna gemenskapen.
SKrH inbjuder till olika arrangemang för gemenskap
och uppbyggelse och där samtal och inriktning hjälper
till medvetenhet kring tillgänglighet och alla människors lika värde

Handlingsprogrammet har medfört förslag till stadgeändring. Inför Kongress 2008 läggs förslag på justeringar. Läns och Lokalavdelningar samt nätverk har fått
förslaget på remiss.

Kontakter och Arrangemang

Den 27 maj 2006 höll SKrH Kongress i Broängskyrkan, Kristinehamn, med temat ”Att vara tillgänglig”.
Intressant föreläsning hölls av Curt Karlsson, konsulent i Pingströrelsens Handikappverksamhet. Engagerat
samtal följde utifrån temat Hur vi möter dagens behov
av tillgänglighet.
Eje Hultström, Kristinehamn, hade som avslutning
ordnat en härlig och givande aktivitet med rundtur i
stan.
I samband med förhandlingarna avtackades avgående ordf Hasse Nylander.

Ekumeniska Rådet i Vingåker, i samverkan med SKrH,
inbjöd 20 – 22 oktober 2006 till en ekumenisk helg
kring handikappfrågor. Olika samlingar och gudstjänster hölls kring temat ”Kraften fullkomnas i svaghet”. Idéer med ”Pröva på torg” och ”Gudstjänst med
låga trösklar” gav uttryck för praktiska exempel om tillgänglighet för alla och möjlighet till allas naturliga del i
den kristna gemenskapen.
Att få ge – att få ta emot var temat för Idékonferensen, ett veckoslut i augusti 2007, på Södra Vätterbygdens Folkhögskola, Jönköping. Bartimaios möttes
redan på torsdag eftermiddag. På lördag och söndag
mötte deltagare från olika läns- och lokalavdelningar
upp. I föreläsningar, samtal, andakter och gudstjänst
fördjupades gemenskap och samhörighet. I samtalet
kring SKrHs inriktning för framtiden uttrycktes hopp
och tillförsikt – tillsammans går vi vidare.
Ledningsgruppen i Bartimaios och ledamöterna i styrelsen svarade för medverkan i de olika temapassen.

Styrelse och revisorer

Läns- och lokalavdelningar

SKrH Kongress

Kongressen valde styrelse för en period av två år och
den fick följande sammansättning: Inger Svantesson,
Skellefteå/Loo, ordf., Rune Wirefeldt, Mariannelund,
vice ordf., Ing-Britt Andreasson, Loo, kassör, Sture
Gullberg, Örebro, sekr. Gunilla Hallberg, Vingåker,
Eva Johansson, Norrköping/Linköping, Britt-Marie
Karlsson, Stockholm, Eva Abrahamsson, Tranås och
Gerd Nilsson, Vålberg. De två sistnämnda nyvalda.
Till revisorer utsågs Susanne Johansson, Alingsås och
Carl-Gustav Berggren, Mölndal, och till ersättare utsågs
Ingemar Svennered, Långared och Åke Larsson, Loo
Styrelsen har under 2006 haft fem protokollförda
sammanträden samt konstituerande sammanträde.
Under 2007 har tre protokollförda sammanträden ägt
rum samt telefon- och mailkontakter 2007.

Handlingsprogram och arbete med stadgar
I SKrH:s Handlingsprogram för 2007 finns följande
prioriterat:
Samråd med Bartimaios, Kontakt med och information
till lokala ekumeniska råd, Bearbetning av medlemsbegreppet, Utveckla möjligheter för medlemmar och intresserade att delta i läger och kurser som anordnas av
SKrH lokalt, regionalt och riks, Ordna idékonferensen
2007 och Kongress 2008.

SKrH – DHM syd möts i olika arrangemang, bland annat till årsmöte, vårutfärd och höstmöte. I samband med
höstmöte hölls kåseri av Leif Waldemarsson ”Att vara
Lydias pappa”. Kontakt med lokala grupper samt enskilda medlemmar sker regelbundet.
SKrH – DHM Jönköpings län har haft åtta samlingar
under 2007. Bland annat har stugmötesidén prövats.
Julfest ordnades tillsammans med DHR-avdelning och
De synskadade i Vetlanda. Besök på IM-hemmet i
Vrigstad. Deltagande i gudstjänster. Föreningens konsulent Anna-Magdalena Junge besöker medlemmar och
medverkar i samlingar.
SKrH – Region Väst ordnar bland annat Lerkilsläger
och vårresor. Under 2006 avvecklades DHM – gården i
Jörlanda. Kommunen i Jörlanda har köpt gården och
bedriver barnverksamhet. DHM – gården var tidigare
Jörlanda missionshus och länsavdelningen har upprustat
och utrustat gården undan för undan. Många medlemmar och vänner har genom åren besökt gården och deltagit i rekreationsveckor och helgsamlingar och bär fina
och innehållsrika upplevelser med sig. En tacksägelsegudstjänst ordnades i november i Jörlanda kyrka. Ulla
Johansson, ordförande i Region Väst, talade om vad
gården fått betyda, inte minst genom föreståndarparet
Lilian och Folke Perssons insats.
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Lokalavdelningen SKrH – DHM i Karlstad har kontakt
med ett dagcenter och inbjuder varje tisdag till uppskattade träffar som leds av Irene och Bengt Jonsson.
Kontakten med medlemmarna är god och även besök
görs hos medlemmarna
Tre länsavdelningar har upphört som förening, DHM i
Värmlands län (2005), DHM i Uppsala län och DHM i
Örebro län.
Lokalavdelningarna i Halmstad/Varbergs DHM och
Vänersborgs DHM avdelning har upphört.
Styrelsen i SKrH har vid ett flertal tillfällen samtalat om
den förändrade situation som äger rum när ett flertal
läns och lokalavdelningar upphör. Styrelsen vill stimulera till att idén med nätverk, kontaktgrupper och liknande utvecklas. Styrelsen ser det möjligt och angeläget
att kontakter med lokala ekumeniska råd skapas.

Nätverket BARTIMAIOS
Ledningsgruppen
Under 2006 satt Karin Fritzson, Eva Johansson och
Erika Wermeling i ledningsgruppen, 2007 valdes Eva
Abrahamsson in. Erika Wermeling har varit sammankallande. 2006 hade ledningsgruppen tio telefonsammanträden, 2007 tolv stycken (några tillsammans med
personer från SKrHs styrelse då vi planerade den
gemensamma idékonferensen). Eva Abrahamsson och
Eva Johansson är med i SKrHs styrelse. Ledningsgruppen var representerad på SKrHs kongress.
Verksamhet
Nätverket Bartimaios har haft två sammankomster per
år. I januari 2006 på Furuboda med temat Bartimaios,
Livsviktigtläger i augusti 2006 på Furuboda med tema
korset, i februari 2007 i Göteborg på temat frälsarkransen samt i Jönköping augusti 2007 med tema ”Att
få ge – att få ta emot”. I Jönköping hade vi några dagar
för oss själva innan idékonferensen började. Några av
dessa träffar har haft rekordmånga deltagare, nästan 20
stycken.

Nyhetsbrevet
Direktkontakt hålls med alla medlemmar i SKrH genom det Nyhetsbrev som skickas ut fyra gånger per år.
Nyhetsbrevet fyller en viktig funktion när det gäller information och rapport om det som sker genom SKrH
och dess olika avdelningar

PR och Reklam
Information om SKrH har getts genom annonser i press
och vid möjliga tillfällen. I särskild bilaga i Sändaren
vid två tillfällen och i tidningen Dagen vid ett tillfälle
fanns annons om SKrH. Tidningen Dagen gjorde samtidigt som annonsen ett reportage om SKrH.

Styrelsen har beslutat att förnya hemsidan och arbetar
med det under 2008.
Hemsidans adress www.crossnet.se/skrh har bytts ut
mot ny adress www.skrh.se

SKR:s arbetsgrupp för handikappfrågor.
SKrH deltar i SKRs arbetsgrupp genom att representant från SKrH finns med. Arbetsgruppen arbetar
tillsammans med Föreningen Furuboda.
SKR:s arbetsgrupp har utöver sin egen verksamhet
följt Furuboda-projektet TEO och initierat projekt Öppen Kyrka. Öppen Kyrka har inriktning på arbetslösa
med funktionsnedsättning och vill skapa möjligheter till
projektanställning i kyrkans verksamheter.

Ekonomi
Ekonomisk redogörelse ges i särskild rapport

Avslutning
SKrH vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar
som på olika sätt medverkat och deltagit i kontakter och
gemenskaper. Det kan handla om att ha funnits med i
samlingar och arrangemang, eller funnits där i sitt hem
och genom tankar och böner följt med.
Vi tror att SKrHs arbete är betydelsefullt och fyller en
funktion i kontakt med medlemmar och föreningar.
SKrH vill innesluta er alla i förbön och varma tankar.
Den Gud, som skapat himmel och jord, ger omsorg
och kärlek till varje människa. I den omsorgen finns vi
alla.
Vid summering av de två åren går tankarna till alla de
medlemmar som fått bryta upp från jordelivet för att vara i en annan värld, en bättre värld, en himmelsk värld.
Alla de som lämnat oss var kända av någon. Några
har blivit nämnda vid namn i vårt nyhetsbrev, några har
inte kommit till vår kännedom. Men Alla var kända av
Honom som aldrig överger någon och vet om varje
människa. Deras ljus har lyst ibland oss och varit till
vägledning. Minnet av dem är till ljus för oss och fortsätter att lysa och visa väg och vill leda oss vidare mot
det himmelska mål som väntar oss.
Loo Sollebrunn i mars 2008

Styrelsen:
Inger Svantesson, ordförande
Rune Wirefeldt, vice ordförande
Ing-Britt Andreasson, kassör
Sture Gullberg, sekreterare
Eva Abrahamsson
Gunilla Hallberg
Eva Johansson
Britt-Marie Karlsson
Gerd Nilsson

SKrHs Hemsida
Via hemsidan ges information om förbundet. Vid flera
tillfällen har getts bevis på att den används. Mail och
telefonsamtal har blivit resultatet och nya kontakter har
uppstått. På hemsidan finns nyhetsbreven inlagda.
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SKrH:s Hemsida: www.skrh.se

Förvaltningsberättelse
2006 och 2007
Alltsedan år 2000 har SKrH kongress vart annat år och
redovisar sin ekonomiska ställning och verksamhet två
år i taget. Bokslut sker för varje enskilt år och räkenskaperna gås igenom årligen av revisorerna. Det blir
vart annat år som de framläggs för beslut i kongress.
Åren 2006 och 2007 redovisas i följande resultatrapport och balansrapport. Som framgår har vi en solid
ekonomisk ställning och i styrelsen är vi öppna för att
använda en del av resurserna i angelägna projekt för att
fullfölja vår målinriktning enligt stadgarna
Ungsektionens verksamhet bedrivs för närvarande
genom nätverket Bartimaios och dess ekonomi handhas
av SKrH. Enligt ett tidigare beslut får denna verksamhet
kosta Kr 25 000 per år. Dessutom finns ett belopp avsatt
för ungsektionen på Kr 59 335 som härrör från en

Sveriges Kristna
Handikappförbund
HANDLINGSPROGRAM
2008 – 2009
SVERIGES KRISTNA HANDIKAPPFÖRBUND
är en ekumenisk sammanslutning av föreningar, nätverk
och enskilda som arbetar utifrån kristen människosyn
och ett miljörelaterat handikappbegrepp.
Vi vill
• göra församlingar och samfund medvetna om att
människor med funktionsnedsättning är en naturlig
del av den kristna gemenskapen.
• möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och exempel på verksamheter.
• synliggöra FN:s standardregler om jämlikhet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning,
särskilt regel 12 om människors rätt att utöva religion.
Under 2008 – 2009 prioriteras följande:
• Samråd med Närverket Bartimaois.
• Kontakt och information med ekumeniska råd på lokalplanet samt med samfunden.
• Bearbeta medlemsbegreppet
• Utveckla möjligheterna för medlemmar och intresserade att delta i läger och kurser som anordnas av
SKrH, lokalt, regionalt och riks.
• Förnya SKrHs hemsida
Ordna Kongress och Idékonferens

tidigare gåva från SKrH i Värmlands län och kan
användas för särskilt projekt inom ungsektionen eller
Bartimaios.
Under 2007 har Kr 69 763 erhållits från två nedlagda
länsföreningar. Kr 9 867 från Örebro län och Kr 59 896
från Uppsala län. År 2005 erhölls Kr 150 000 från
Värmlands län som då avslutade sin verksamhet. Styrelsen föreslår att dessa medel överförs till en framtidsfond att användas för angelägna projekt centralt
eller regionalt.
Styrelsen föreslår att 2006 års resultat på Kr 50 374
förs i ny räkning och att av 2007 års resultat på kr
80 280 avsätts Kr 69 763 till en ”framtidsfond” och resterande Kr 10 518 förs i ny räkning. Dessutom föreslås
att Kr 150 000 överförs från tidigare balanserat överskott och avsätts till samma fond.
Därefter kommer fritt eget balanserat resultat att vara
Kr 198 053 och framtidsfonden Kr 219 763.
På följande sida redovisas resultat- och balansrapporter för 2006 – 2007.

Styrelsens förslag inför Kongressen 2008

STADGAR - Sveriges Kristna
Handikappförbund, SKrH
§ 1. Organisationens namn
Sveriges Kristna Handikappförbund (nedan benämnt
SKrH) har organisationsnummer 88 26 00 – 3256. Förbundets namn var tidigare De Handikappades Missionsförening, DHM. Förbundets internationella namn
är Christian Disability Union of Sweden
§ 2. Mål och syfte
SKrH är en ekumenisk sammanslutning av föreningar,
församlingar, nätverk och enskilda, som arbetar utifrån
kristen människosyn och ett miljörelaterat handikappbegrepp.
SkrH vill
• göra församlingar och samfund medvetna om att
människor med funktionsnedsättning är en naturlig
del av den kristna gemenskapen.
• möjliggöra denna gemenskap genom att visa på praktiska åtgärder och verksamheter
• synliggöra FN:s standardregler om jämlikhet och delaktighet för människor med funktionsnedsättning,
särskilt regel 12 om människors rätt att utöva religion.
§ 3. Medlemskap
Medlemskap i förbundet kan erhållas av föreningar,
församlingar, nätverk och enskilda som delar SKrHs
målsättning.
§ 4. Ekonomi
SKrHs verksamhet finansieras av medlemsavgifter, gåvor, testamenten och anslag. Medlemsavgiftens storlek
fastställs av förbundsmötet
Sid.7.
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Sveriges Kristna Handikappförbund, SKrH
RESULTATRAPPORT 2006 och 2007
INTÄKTER
2007
Gåvor fr medlemmar m fl
26685
Gåvor fr församlingar, anslag
16510
Gåvor fr reg och lokalfören
69763
Medlemsavgifter
42940
Avgifter Kongress alt ide´konf
3925
Gåvor, avgifter Ungsektion
28010
Verksamhetsintäkter
187833

64620
10
34731
151915

2005
23665
6110
150000
50075
260
12730
242840

Ränteintäkter o kapitalvinster
Summa intäkter

11810
199643

11633
163548

9287
20389
15986
5405
1509
51753
1310
7503
958

11594
15690
17214

KOSTNADER
Kongress alt Idékonf
Nyhetbrevet, tryckning
Nyhetbrevet, porto
PR Reklam
Uppvaktn m m
Ungsektionen
Servering
Reseersättning styr
Reseersättning övriga
Logi
AMF Försäkring
Hemsidan Crossnet
Kontorsmaterial
Pg och bankavgifter
Revisor
Summa kostnader

2006
28650
23904

BUDGET
2008
28000
18000

BUDGET
2009
27000
15000

45000
10000
30000
131000

43000
5000
25000
115000

18387
261227

14000
145000

15000
130000

11250
18471
17771
2828

20000
36000

15000
36000

6000

6000

25807
400
9968
1096

55000
5000
15000

50000
5000
10000

2000

3000

1000
5000
145000

1000
4000
130000

1085
2238
119362

3524
31829
3350
18166
3448
1740
250
2252
298
1113
2706
113174

250
2252
683
1082
5813
97671

Redovisat resultat
Summa

80281
199643

50374
163548

163556
261227

BALANSRAPPORT 31 dec
TILLGÅNGAR
Plusgiro+specialinlåning
Fasträntekonto
Obligationslån(anskaffn.utg)
Fordringar
Summa tillgångar

2007
115897
412283
280691
108000
916871

2006
93716
342935
280259
123000
839910

2005
245039
188388
273881
108000
815308

2004
75063
186049
258258
108000
627370

2007
1690
360

2006
5730
840

2004

5000
59335
66385

5000
59335
70905

2005
12080
1710
8742
5000
59335
86867

5000
59335
64335

Bror Brask minnesfond
Testamente 1997 Karin F
Tidigare testamenten
Allmän minnesfond
Summa fonder

200000
228320
4350
432670

200000
228320
3150
431470

10510
200000
228320
2450
441280

10510
200000
228320
600
439430

Balanserat resultat
2006 års resultat
2007 års resultat
Summa fritt eget kapital
Summa skulder och eget kap.

287161
50374
80281
417816
916871

287161
50374

287161

123605

337535
839910

287161
815308

123605
627370

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Förutbet medl avg f nästa år
Förutbet medlavg reg fören
Upplupna kostn f Nyhetsbrev
Avsatt revisionskostn
Avsatt ungsektionen
Summa kortfristiga skulder

250
1689

Forts. på stadgeförslaget

§ 5. Organisation
Mom 1
SKrH bedriver sitt arbete genom riksorganisation, föreningar, församlingar, nätverk och enskilda.
Mom 2
Högsta beslutande organ är förbundsmötet. SKrH håller
förbundsmöte med idékonferens varje år. Tid och plats
beslutas av styrelsen
§ 6. Representation
Mom 1
Varje förening eller nätverk äger rätt att till förbundsmötet utse ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar, dock högst 3 ombud från varje organisation.
Mom 2
Varje ombud äger en röst
Mom 3
Enskilda medlemmar, församlingar och organisationer
har förslags- och yttranderätt.
Förbundsmötet tar ställning till och beslutar om rösträtt
för närvarande medlemmar
Mom 4
Ledamöter i styrelsen äger förslags- och yttranderätt,
samt rösträtt.
§ 7. Styrelsen
Mom 1
SKrHs angelägenheter handhas av en styrelse bestående
av nio ledamöter.
Mom 2
Styrelsen bör till minst halva antalet ledamöter bestå av
personer med funktionsnedsättning. Övriga ledamöter
bör ha välmeriterad erfarenhet av funktionsnedsättning i
familjen eller på annat likvärdigt sätt
Mom 3
Ordföranden väljs av förbundsmötet för en tid av två år.
Mom 4
Övriga ledamöter väljs för en tid av två år
Mom 5
Styrelsen konstituerar sig själv och är beslutsmässig då
minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice
ordföranden är närvarande och en majoritet av den totala styrelsen är ense om besluten.
Mom 6
Av SKrH anställd person är ej valbar till styrelsen.
Mom 7
Styrelsen har sitt säte på den plats där ordföranden är
bosatt.
Mom 8
SKrHs firma tecknas av den eller de personer som styrelsen därtill utser.
§ 8 Räkenskaper
SKrHs räkenskaper skall avslutas per kalenderår. Tillsammans med verksamhetsberättelsen skall räkenskaperna varje år lämnas till revision. Räkenskaperna
skall lämnas till revisorerna före februari månads
utgång.
§ 9 Revision

För granskning av SKrHs förvaltning väljs på förbundsmötet två revisorer samt ersättare för dem. En av
revisorerna skall vara godkänd. Revisorerna skall till
styrelsen före mars månads utgång avge berättelse över
granskningen.
§ 10 Förbundsmötet
Mom 1
SKrH håller förbundsmöte varje år på tid och plats som
styrelsen beslutar.
Mom 2
Kallelse till förbundsmöte skall medfölja medlemsbrev
senast 3 månader före mötet.
Mom 3
Möteshandlingarna skall vara anmälda deltagare tillhanda senast en månad före förbundsmötet.
Mom 4
Kallelse till extra förbundsmöte skall tillsammans med
föredragningslista utskickas minst en månad före mötet
Mom 5
Motioner till förbundsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 31/12 året före.
§11. Föredragningslista
Vid förbundsmötet skall förekomma
1. Fråga om mötets behöriga utlysande
2. Fastställande av dagordning och röstlängd
3. Val av ordförande, vice ordförande och
sekreterare för mötet
4. Val av två personer att jämte ordföranden
justera protokollet
5. Val av rösträknare
6. Styrelsens verksamhetsberättelser och
ekonomiska redogörelser för den gångna
perioden
7. Revisorernas berättelser
8. Fastställande av balans och resultaträkning
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av förbundets och styrelsens ordförande
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av revisorer och ersättare
13. Val av valberedning
14. Motioner
15. Styrelsens förslag
§ 12. Val
Mom 1
Alla personval, liksom övriga frågor, avgörs genom
öppen omröstning om inget annat begärs.
Mom 2
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom
vid personval, då lotten avgör.
§ 13 Stadgeändring
Mom 1
Förslag till ändringar i dessa stadgar skall tillställas
styrelsen före december månads utgång året före det år
då förbundsmöte hålles.
Mom 2
Ändringar i dessa stadgar sker genom beslut av förbundsmötet med 2/3 majoritet sedan SKrHföreningar och nätverk före januari månads
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utgång det år förbundsmöte hålles, fått förslaget på
remiss åtföljt av styrelsens yttrande.
Mom 3
Avser förslaget ändring av paragraferna 13 eller 14 i
dessa stadgar, erfordras beslut med 2/3 majoritet vid två
på varandra följande förbundsmöten varav det ena skall
vara ordinarie.
§ 14 Upplösning
Mom 1
För beslut om upplösning av Sveriges Kristna Handikappförbund fordras att minst 2/3 av de närvarande
röstberättigade vid två på varandra följande förbundsmöten, varav det ena skall vara ordinarie, röstar för beslutet.
Mom 2
Upplöses SKrH skall de tillgångar som finns, sedan avvecklingen slutförts, i första hand tillfalla de av förbundets föreningar eller nätverk som fortsätter arbetet
enligt förbundets målinriktning (se § 2) Om inga sådana
finns beslutar förbundsmötet hur eventuella tillgångar
skall användas.

Nätverket Bartimaios
Taizé var temat när Nätverket Bartimaios samlades i
Göteborg första helgen i februari 2008. Helgens samtal
rörde sig kring fyra centrala begrepp i Taizé – försoning, solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Vi sjöng
sånger och bad böner i Taizé-anda. För flera av oss var
det en ny bekantskap, för några ett kärt återseende.
Bartimaiosträffarna är gyllene tillfällen att brottas
med livsfrågor och försöka hitta fler ingångar och perspektiv tillsammans med andra.

SKrH – DHM syd
Årsmöte hölls lördagen den 29 mars på Furuboda.
Stadgeenliga årsmötesfrågor och frågor och önskemål
om föreningens verksamhet framkom. Karl-Gustav Slätt
höll andakt och Ernst Skoog och Elisabeth Hjalmerot
berättade Furubodaminnen.

Vill du
nå oss?
Du är alltid välkommen!
Inger Svantesson (ordförande)
Loo Lommerhall 264, 466 92 Sollebrunn
0322-44 021, 070-568 47 17
e-post: inger.svantesson@missionskyrkan.se
Rune Wirefeldt (vice ordförande)
Bondegatan 10, 570 30 Mariannelund
0496-105 33, 0706-92 24 54
Ing-Britt Andréasson (kassör)
Loo 481, 466 92 Sollebrunn
0322-441 80, 0703-3112 69
e-post: ingbritt.andreasson@home.se
Plusgironummer till SKrH 579214-8
Sture Gullberg (sekreterare)
Tunnbindaregränd 6, 702 23 Örebro
019-14 44 54, 0708-25 58 58
e-post: sture.gullberg@comhem.se
Eva Johansson (vice sekreterare)
Uvelundsgatan 16, 58931 Linköping
013-15 40 17 , 070-699 52 05
e-post: evaevisjohansson@yahoo.se
Eva Abrahamsson
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68
e-post: eva.abrahamsson@skutan.eu
Gunilla Hallberg
Ättersta, Rosenborg, 643 95 Vingåker
0151-303 61, 0709-15 20 16
e-post: gunilla.hallberg@svenskakyrkan.se
Britt-Marie Karlsson
Bastugatan 35, 118 25 Stockholm
08-658 20 80, 0706-63 17 65
e-post: brittm@comhem.se
Gerd Nilsson
Öströmsväg 4, 660 50 Vålberg, 054-54 81 56
070-565 21 72 e-post: sigfridn@spray.se
---------------------------------------------

SKrH Region Väst
Välkomna till årsmöte lördagen den 26 april kl 15.00 i
Loo Missionskyrka.
- Vårresa till Bohuslän Onsdagen den 21 maj
- Marydsmöte Söndagen den 22 juni kl 15.00
- Lerkilsläger Måndag 28 juli – fredag 1 aug

SKrH – DHM i Jönköpings län
höll årsmöte lördagen den 8 mars i Missionskyrkan,
Sävsjö. Ett 30-tal medlemmar från olika platser i länet
hade mött upp. Rune Gustafsson, Sävsjö inledde med
andakt. Verksamhetsberättelsen beskrev ett år med
många aktiviteter.

Ledningsgruppen i SKrH:s Nätverk
BARTIMAIOS
Karin Fritzson,
Svartviksslingan 94,167 39 Bromma
08-808189, 070-575 44 98. karin.fritzson@skutan.smf.se
Eva Johansson,
Uvelundsgatan 16, 589 31 Linköping
013-15 40 17, 070-699 52 05. evaevisjohansson@yahoo.se
Erika Wermeling,
Tideliusgatan 15, 118 69 Stockholm
08-658 52 44, 070-795 67 87. erika.wermeling@telia.com
Eva Abrahamsson,
Bondegatan 10, 573 40 Tranås
0140-141 37, 070-215 06 68. eva.abrahamsson@skutan.eu

