
  

 

 
 
Här kommer en hälsning från styrelsen i Kapellföreningen. 
 
 

Snart dags för årsmöte! 

Den 27 juni kl 16 är alla medlemmar välkomna på föreningens årsmöte.  

Årsmötet hålls i år på planen utanför kapellet. Om det blir dåligt väder kommer årsmötet att 

hållas inne i kapellet. P.g.a. corona-restriktionerna är deltagarantalet begränsat. Vi ber er 

därför att anmäla om ni avser att delta i årsmötet genom per epost till 

info@kapellforeningen.se eller per sms eller telefon till 076-871 42 61 senast den 20 juni.  

Kallelsen till årsmötet bifogas medlemsbrevet och anslås också på anslagstavlor i Hovenäset. 

Vi bifogar även en fullmakt som kan användas av medlem som ej kan delta i mötet. 

Möteshandlingarna kommer att publiceras på föreningens hemsida och skickas per epost till 

medlemmarna senast en vecka före mötet. 

 

Vill du engagera dig i Kapellföreningens styrelse? 

Hovenäsets kapell är på väg in i en ny spännande fas. Styrelsen har ägnat det senaste året åt 

att förbereda en upprustning av kapellet för att möjliggöra en mer omfattande verksamhet. 

(Mer information finns på hemsidan kapellforeningen.se) 

Ta kontakt med Gullvi Söderberg som är sammankallande i valberedningen om du vill veta 

mer! Telefonnumret är 070-346 95 40. 

 

Dialogen med pastoratet 

I vår senaste medlemsinformation som vi skickade ut i april informerade vi om att 

Kyrkorådet under mars månad beslutat att bromsa processen med att ta kyrkorummet ur 

bruk.  
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För två veckor sedan fick vi av kyrkoherde Malin Hammarström veta att Kyrkorådet på sitt 

senaste möte fattat ett nytt beslut. Kyrkorådet har nu beslutat att fortsätta att ta 

kyrkorummet Hovenäsets kapell ur bruk. I nästa steg skall samråd ske med Stiftsstyrelsen, 

vilket är planerat att ske i juni. 

Enligt pastoratets informationsmöte i januari i år omfattar processen att ta ett kyrkorum ur 

bruk följande steg: 

1. Kyrkorådet begär samråd med stiftsstyrelsen 

2. Församlingsrådet yttrar sig 

3. Kyrkorådet yttrar sig 

4. Samrådsmöte med Stiftsstyrelsen 

5. Remissutskick till Länsstyrelsen, samt Domkapitlet 

6. Kyrkorådet fattar beslut om att föreslå Kyrkofullmäktige att ta kyrkorummet ur bruk 

7. Kyrkofullmäktige fattar förslag till beslut till Stiftsstyrelsen 

8. Stiftsstyrelsen beslutar fastställa Kyrkofullmäktiges beslut 

9. Mässa firas innan de kyrkliga inventarierna flyttas 

Samrådsmötet med Stiftsstyrelsen är alltså steg fyra i processen. Kyrkoherden skriver till oss 

att det slutliga beslutet fattas i november/december om processen löper på och att 

förändringar när det gäller kyrkbänkarna får vänta till dess. 

Klockstapeln 

Det har förekommit uppgifter om att pastoratet avser att ta bort klockstapeln i Hovenäset 

när kyrkorummet tas ur bruk. Klockstapeln är föreningens egendom, vilket vi informerat 

kyrkoherden om i en skrivelse. Denna skrivelse lästes upp på Kyrkorådets möte i maj. 

 

Vänliga hälsningar 

Hovenäsets Kapellförening 

Styrelsen 

 

 



    

 

 
 
 

Medlemmarna i Hovenäsets Kapellförening kallas 
härmed till föreningens årsmöte 
 
 
 
 

Tid: Söndagen den 27 juni 2021 kl 16.00 
 
Plats: Planen utanför kapellet. 
 (Vid dåligt väder hålls mötet inne i kapellet.) 
 
 
P.g.a. corona-restriktionerna är antalet deltagare begränsat om 

mötet hålls inomhus. Vi ber er därför att anmäla om ni avser att delta 

i årsmötet per epost till info@kapellforeningen.se eller per sms eller 

telefon till 076-871 42 61 senast den 20 juni.  

Möteshandlingarna kommer att publiceras på föreningens hemsida, 

kapellforeningen.se, och skickas med epost till medlemmarna senast 

en vecka före mötet. 

 

Välkommen! 

Styrelsen  

Kallelse till 

årsmöte i 
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Dagordning vid årsmöte i Hovenäsets Kapellförening 2021-06-27 

 

§ 1 Mötets öppnande  
   
§ 2 Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet  
   
§ 3 Godkännande av kallelse till möte  
   
§ 4 Fastställande av röstlängd och registrering av fullmakter  
   
§ 5 Föredragning av verksamhetsberättelse och resultat- och 

balansräkning 
 

   
§ 6 Föredragning av revisionsberättelse  
   
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt 

disposition av överskott/underskott 
 

   
§ 8 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna  
   
§ 9 Beslut om arvoden  
   
§ 10 Beslut om antalet styrelseledamöter  
   
§ 11 Val av: 

- Föreningens ordförande för en tid av 1 år 
- 2 ledamöter för en tid av 2 år 
- 1 ledamot för en tid av 1 år 
- 2 styrelsesuppleanter för en tid av 1 år 
- 1 revisor för en tid av 1 år 
- 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år 

 
 
 

   
§ 12 Motioner och förslag 

- Inga motioner har inkommit 
- Förslag till ”Långsiktig och generell plan för kapellets 

användning i framtiden” resp ”Långsiktig finansieringsplan” 
(motioner som antogs på fjolårets årsmöte)  

 
 
 

   
§ 13 Fastställande av medlemsavgift  
   
§ 14 Beslut om budget och verksamhetsplan för innevarande 

räkenskapsår 
 

   
§ 15 Årsmötet avslutas  
   

 



 

 

Fullmakt 

 

 

Undertecknad ger härmed …………………………………….……………… fullmakt att för min räkning 
rösta på Hovenäsets Kapellförenings årsmöte 2021-06-27. 

 

 

 

 

 

Namn:…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adress:…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Enligt föreningens stadgar, paragraf 8, har varje medlem en röst och rätt att företräda 

ytterligare en person via fullmakt. 


