
Vastkustens distrikt 

PROTOKOLL FORT VID ARSMOTE MED V ASTKUSTENS DISTRIKT AV RPG 
genomfort digitalt den 19 mars 2021. (org. nr 802 502- 3816) 

Deltagare: Styrelsens ordf6rande Karl Gunnar Nordanstad och ett drygt fyrtiotal anmalda 
ombud fran RPG-foreningarna i distriktet. Bil. 1 
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Arsmotets oppnande 

Distriktsstyrelsens ordforande Karl Gunnar Nordanstad oppnade arsmotet 
med denna inledning: 
"Aterigen dags for ett arsmote som ror andra aret i f6ljd halls pa ett lite 
annorlunda satt. Allt orsakat av en efterhangsen pandemi som fOrandrat sa 
mycket i vart samhalle. 
Yttre omstandigheter kan tynga ner och nastan knacka var arbetsgladje och 
vilja. Pa manga hall ar manniskor pa vag att ge upp. 
Men vi bar ett hogre syfte och jag skulle onska att vi lat oss inspireras av 
Paulus kaxighet nar han inf6r utmaningarna som han moter i Efesus sager: 
"Har star dorrarna pa vid gavel for mig, det ar gott om uppgifter och 
motstandarna ar manga." 
Vi ser fram mot ett nytt verksamhetsar dar RPG far ta plats i olika 
sammanhang och darmed vara till nytta och valsignelse." 

Kallelse till arsmote 

Kallelse till arsmotet bar stadgeenligt ski<;kats ut, vilket godkandes. 

Faststallande av dagordning 

Utsand dagordning faststalldes. 

Val av ordf, v. ordf och sekreterare fOr arsmotet 

.. 

Bil. 2 

Till ordf. for arsmotet valdes Karl Gunnar Nordanstad, v. ordf. Bo Carlsson 
och sekreterare Britta Deminger Cederin 

Val av protokolljusterare . 

Att tillsammans med ordf. justera protokollet valdes Kerstin Ekberg RPG 
Betlehemskyrkan och Inger Carlsson, RPG Vallhamrakyrkan. 
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Styrelsens verksamhetsberattelse for ar 2020. Bil. 3 

Alia handlingar infor det digitala arsmotet har varit utsanda i mycket god tid 
och darefter har mojligheten att via e-post och telefon stalla fragor och fa svar 
funnits anda fram till den 18 mars 2021. Detta har ocksa gallt fOr 
arsberattelsen fOr, RPG Vastkustens Distrikt, verksambetsaret 2020, som 
bifogas protokollet som bilaga. 
Kalle Nordanstads slutord far bli det som citeras fran arsberattelsen 
" Vi i styrelsen viii tacka for fortroendet vi fatt att vara samordnare for 
arbetet inom vart distrikt. Vi vill framfOrallt tacka alia de medarbetare som vi 
bar i foreningarna som Jagger ner tid ocb kraft for ett gott arbete bland vara 
pensionarer. Sam ballet bchover oss och de olika forsamlingarna behover oss 
och darmcd har vi en kallelse som ar sanktionerad i Guds eget ord att vcrka 
efter basta fOrmaga och med Guds hjalp fullfOlja vh uppgift." 

Berattelsen godkandes och lades till handlingarna. 

Resultat- och balansrakning och ekonomisk berattelse for ar 2019. Bil. 4-6 

Berattelserna presenterades. Gladjande nog har medlemsantalet, trots 
pandemiaret, endast minskat med ett knappt 40 stycken inom distriktet och en 
bandfull foreningar har till och med kunnat oka sitt medlemsantallite grann. 
Bidraget fran VG-regionen blev gladjande nog en dryg tusenkrona bogre ocb 
fran Halland endast en dryg hundrakrona Higre. Detta innebar att det totala 
verksamhetsbidraget blev nastan en tusenkrona bogre an under foregaende ar. 
Nar varken arsmote, temadagar eller hostfest med deltagande bar kunnat 
hallas sa ar bidragen fran VG-regionen och Halland de enda intiikter bar flutit 
in. Har bor noteras att nar nasta Seniormassa kan hallas, sa arden fOrutbetald 

Berattelserna godkandes och lades till handlingarna. 

Revisorernas berattelse. 

Revisionsberattelsen for 2020 foreligger och dar foreslas 

att styrelsen beviljas ansvarsfribet fOr 20f0 ars forvaltning. 
t 

Faststallande av resultat- och balansrakning. 

Bcslutades att faststalla Resultat- och Balansrakning. 

Bil. 7 

Bil. 8-9 

10. Beslut om ansvarsfrihet fOr styrelsen. 

Arsmotet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet fOr ar 2020. 

1 1. Medlemsavgift. 

Medlemsavgiften fOr 2022 beslutades att vara 0 kronor. 

12. Verksamhetsplan ocb budget. 

Foreslagcn verksamhetsplan ocb budget godkandes. 
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13. Antal styrelsemedlemmar 

Antalet medlemmar i styrelsen fastslogs of6randrat till 11 personer. 

14. Val av ordf. for distriktsstyrelsen fOr ett ar. 

Karl Gunnar Nordanstad (46 OS 08- 5432) omvaljes till ordfOrande for ett ar. 

15. Val av styrelseledamoter. 

Till ordinarie ledamoter i distriktsstyrelsen fOr tva ar valjes 

P-0 Klint (omval) 

Owe Sandstrom (omval) 

Ingemar Svensson (omval) 

Kerstin Ekberg (nyval) 

Jann Krook (nyval) 

Kvarstaende ledamoter under 1 ar ar foljande. 

Birgitta Berghanel-Sikberger 

Birgitta Olsson 

Olov Anskog 

Owe Asberg 

Inger Eriksson 

16. Val av tva revisorer fOr 1 ar. 

Sten Andersson 

Ingemar Konigson 

17. Val av valberedning. 

(omval) 

(omval) 
• t 

' 

Lars Svana (omval)) sammankallande 

Anna-Maj Christiansson 

Stig Johansson 

, - -

" - -

18. Inkomna fOrslag fran styrelsen eller medlemmar. 

Inga inkomna fOrslag fanns att behandla. 

., 

19. Val av tva ledamoter i Samarbetsgrupp PRO-SPF-SKPF-RPG i Goteborg. 

Karl Gunnar Nordanstad (omval) 

Kerstin Ekberg " - -
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20. Val av tvi ledamoter i Samarbetsgrupp PRO-SPF-SKPF-RPG i Halland. 

Owe Sandstrom Kungsbacka (omval) 

Ulla Linden Sennan (nyval) 

21. Val av tre ledamoter i Samarbctsgrupp inom RPG i Vastra 
Gotalandsregionen. 

22. 

Karl Gunnar Nordanstad 

P-0 Klint 

Hakan Johansson 

Avtackning. 

(omval) 

" - -

" - -

' 

OrdfOrande Karl Gunnar Nordanstad framforde RPG-distriktets tack for 
troget och gott arbetc till styrelseledamoterna Sam Nodlycke och Anders 
Walan. 

22. Avslutning. 

Ordforanden Karl Gunnar Nordanstad avslutade arsmotet med foljande otd: 
"Vi sager tack till varandra for arsmotet och alit vad det represcnterar. Vi her 
och hoppas att de beslut som vi fattat skall ge distriktet en god grund for 
framtiden. 
Gemensamt far vi be om Guds valsignelse over oss. 

Herren valsigne oss och bevare oss. 
Herren late sitt ansiktc lysa over oss och vare oss nadig. 
Herren vande sitt ansikte till oss och give oss frid. 
I Faderns och Sonens och den Helige Andens namn." 

Amen 

Vid protokollet 
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