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Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola på Helsjön,  
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Vsfk 

  

Styrelseledamot: 
  

 Ordinarie: Närvarande                                   
 Gunnar Törnqvist                                           Ja   
 Malin Oest Ja  
 Anders Helgeson                                  Nej, anmält förhinder  
 Helena Ledwon 

Gudrun Norrfjärd 
Sara Larsson 
Ingvar Henriksson 
Lise-Lotte Wallin 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

                                         Ja  

 

    
 Adjungerade:   
 Elise Arnell                                          Ja  

 
 

§ 48 Sammanträdet öppnas 

Efter morgonbön tillsammans med skolan öppnade ordförande Gunnar Törnqvist mö-
tet.  

 

§ 49 Godkännande av ärendelistan  

Styrelsen beslutade att godkänna föreslagen ärendelistan, med tillägget att flytta 

Styrelsens rekrytering kring rektorstjänsten till efter lunch. 

  

§ 50 Protokollsjusterare 

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Helena Ledwon 

 

§ 51 Rapporter 

1 Föregående protokoll 

       Delades ut. Läggs till handlingarna. 

2 Rektorsrapport 

 Gicks igenom och med tillägget om att kyrkomötet har beslutat att Ung resurs får 
permanent stöd från Svenska kyrkans nationella nivå. Rapporten lades till handlingar-
na. 

3 Ekonomi 

       Ekonomirapport som löper fram till oktober gicks igenom och lades till handling-
arna. 

Under nästa år önskas att få prognoser till ekonomirapporten. 



Sammanträdesprotokoll. Västsvenska stiftelsen för kyrklig folkhögskola, den 25 november 2021 

 

Sida 2 (3) 

4 Styrelsen 

Ordförande berättade att Svenskkyrkliga folkhögskolornas förening har fått en propå 
från nationell nivå. Lena Lago som arbetar nationellt med ESF-projektet ”Skapa plats”  
i Svenska kyrkan berättar att projektet handlar om att skapa arbetsträning i försam-
lingar. Nationell nivå vill ha hjälp med att ordna kurs för församlingar om hur de skall 
arbeta med människor som arbetstränar i församlingarna.  

Rekryteringsgruppen för ”skolpräst”-tjänsten har tagit fram ett underlag för text till 
hemsidan och andra sociala medier.  
 
Rekryteringsgrupp för rektor har haft några överläggningar och ordförande redovi-
sade hur långt gruppen kommit. Tre kriterium finns idag - folkbildare, god kännedom 
av Svenska kyrkan och erfarenheter av ledarskap. 
Elise Arnell meddelande att personalen föreslår Gunnar Åberg som personalrepresen-
tant i rekryteringsgruppen. 

Sara Larsson meddelade att hon fått nytt jobb som verksamhetschef på Win Win, ett 
företag som arbetar med hållbarhetsfrågor, lokalt och globalt. 

 

§ 52 Verksamhetsplan för 2022   

En livlig diskussion fördes om verksamhetsplanen. Strukturen för planen är inte helt 
tillfredställande. Planen gicks igenom och ändringar genomfördes. 

Styrelsen beslutade  

• att efter att ändringarna är gjorda, godkänna verksamhetsplanen för 2022. 
 

§ 53 Budget för 2022  

Budgeten diskuterades och med tanke på pandemi år och att vi inte kommit upp i full 
beläggning på internat och kursgård så är styrelsens intentioner att planera ett under-
skott för 2022. 

Styrelsen beslutade  

• att för 2022 budgetera med ett eventuellt underskott på 2.7 miljoner och att 
pengarna tas från vårt överskott 

• att anta den presenterade investeringsbudgeten med en ändring. 
 

§ 54 Val av ordförande och vice för nästkommande år 

Styrelsen beslutar 

• att utse Gunnar Törnqvist till ordförande och Malin Oest till vice ordförande 
för Helsjön styrelsen 2022.   
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§ 55 Utvärdering av styrelsearbetet 2021 

Styrelsen beslutar  

• att ge rektor i uppdrag att sammanställa enkäten 

• att under nästa år arbeta med specifika frågor utifrån enkätsvaren 

 

§ 56 Genomgång av pågående beslutsärende 

Utgår vid detta styrelsemöte. 
 

§ 57 Övriga frågor 

Frågan ställdes om Helsjön kommer att vara representerat vid Teologifestivalen i Upp-
sala. Ingen personal eller styrelsemedlem är anmäld och intresset verkar svalt. 
 
 

§ 58 Vårens styrelsemöten 
 

10 Jan  Gemensam styrelse/personaldag 
1 mars Firmatecknare varje år, detta för bankens skull 
25 april Verksamhetsberättelse – bokslut 

 

Styrelsemötena börjar med morgonbön kl. 8.50.  
Mötet pågår mellan kl. 9.00 till kl. 15.00 

 
§ 59 Avslutning 

Utvärdering med en känsla, som varje styrelseledamot delade med sig av. 

Ordförande tackade styrelsen för att gott möte och önskade en god jul, varefter en 
julgåva delades ut till styrelsemedlemmarna. 

 

 

 

 
Lise-Lotte Wallin 

   sekreterare    

 

Justeras: 

 

 

 
Gunnar Törnqvist   Helena Ledwon  
ordförande                  justerare 

Lise-Lotte Wallin (Jan 11, 2022 11:46 GMT+1)

Helena Ledwon (Jan 12, 2022 21:30 GMT+1)

Gunnar Törnqvist (Jan 14, 2022 18:57 GMT+1)
Gunnar Törnqvist

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGVjL1G4qqfjrjAYG1nNBBb99AQ56QpcG
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGVjL1G4qqfjrjAYG1nNBBb99AQ56QpcG
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAGVjL1G4qqfjrjAYG1nNBBb99AQ56QpcG


styrelseprotokoll 211125
Final Audit Report 2022-01-14

Created: 2022-01-11

By: Hanna Isaksson (info@helsjon.se)

Status: Signed

Transaction ID: CBJCHBCAABAAGVjL1G4qqfjrjAYG1nNBBb99AQ56QpcG

"styrelseprotokoll 211125" History
Document created by Hanna Isaksson (info@helsjon.se)
2022-01-11 - 10:36:43 AM GMT- IP address: 193.183.195.213

Document emailed to Lise-Lotte Wallin (lise-lott.wallin@helsjon.se) for signature
2022-01-11 - 10:40:41 AM GMT

Email viewed by Lise-Lotte Wallin (lise-lott.wallin@helsjon.se)
2022-01-11 - 10:41:12 AM GMT- IP address: 193.183.195.213

Document e-signed by Lise-Lotte Wallin (lise-lott.wallin@helsjon.se)
Signature Date: 2022-01-11 - 10:46:46 AM GMT - Time Source: server- IP address: 193.183.195.213

Document emailed to Helena Ledwon (helena.ledwon@gmail.com) for signature
2022-01-11 - 10:46:47 AM GMT

Email viewed by Helena Ledwon (helena.ledwon@gmail.com)
2022-01-12 - 7:39:41 PM GMT- IP address: 172.226.48.66

Document e-signed by Helena Ledwon (helena.ledwon@gmail.com)
Signature Date: 2022-01-12 - 8:30:23 PM GMT - Time Source: server- IP address: 81.230.78.154

Document emailed to Gunnar Törnqvist (gunnar@gunnartornqvist.se) for signature
2022-01-12 - 8:30:25 PM GMT

Email viewed by Gunnar Törnqvist (gunnar@gunnartornqvist.se)
2022-01-12 - 8:54:58 PM GMT- IP address: 104.28.31.62

Document e-signed by Gunnar Törnqvist (gunnar@gunnartornqvist.se)
Signature Date: 2022-01-14 - 5:57:15 PM GMT - Time Source: server- IP address: 94.103.201.62

Agreement completed.
2022-01-14 - 5:57:15 PM GMT


		2022-01-14T09:57:17-0800
	Agreement certified by Adobe Sign




