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Riksarsmote Den Oppna Dorren 

Riksforeningen Den Oppna dorren 
Protokoll vid Arsmote 2015-04-25 

Narvarande: Bilaga 1. 

§1. Arsmotets oppnande 
Anders Agnemar oppnade arsmotet. 

§2. Andakt med parentation 
Gunvor Backstrom ledde andakten med parentation. 

§3. Val av arsmotespresidium 
a. Ordforande 

Till motesordforande valdes Anders Agnemar. 
b. Sekreterare 

Till motessekreterare valdes Sofie Stistrup. 
§4. Val av tva protokolljusterare tillika rostraknare 

Marianne Petersson och RolfMoberg valdes till protokolljusterare samt 
rostraknare. 

§5. Faststallande av rostlangd 
Narvarande medlemmar har rostratt. Narvarolista bifogas protokollet. 

§6. Arsmotets behoriga utiysande 
Nar arsmotet utiystes i arets forsta nummer av Dorrposten blev det tyvarrfel 
datum- Idrdag 27 april istdlletfdr det rdtta datumet Idrdag 25 april. I sista 
numret 2014 stod det rdtt datum. Arsmotet beslutade att arsmotet var behdrigt 
utiyst. 

§7. Faststallande av dagordning 
Fdreslagen dagordningen godkdndes. 

§8. Rapportering fran lokalforeningarnas verksamhets- och forvaltningsberattelse 
for 2014. 
Tony Berglund redogjorde for Vdxjds verksamhet under 2014. 
Per-Uno Bylund redogjorde for Vasteras verksamhet under 2014. 
Marianne Petersson redogjorde for Stockholms verksamhet under 2014. 
Under motet tydliggjordes det att Den Oppna Dorren gor mycket pa sina olika 
platser i Sverige. 

§9. Verksamhetsberattelse for 2014. 
Sofie Stistrup redogjorde for Riksfdreningens verksamhet under 2014. 

§10. Ekonomisk arsredovisning 2014. 
Tony Berglund redogjorde for ekonomin under 2014. 

§11. Godkannande av verksamhetsberattelse, faststallande av ekonomisk 
redogorelse. ^ ^ 
Motet godkdnde verksamhetsberdttelsen samt faststdllde den ekonomiska ( 
redogorelsen. 
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§12. Revisionsberattelser 
Bengt Lund in redogjorde for revisionsberdttelserna. 

§13. Ansvarsfrihet for styrelsen for 2014 
Styrelsen govs ansvarsfrihet for ar 2014. 

§14. Val av styrelse: 
a. ordforande for tva ar 

Arsmotet beslutade att ordforandeposten ska vara vakant aven detta ar. 
b. representant/er for direktanslutna medlemmar for tva ar 

Annmarie Bergendahl dr kvar till 2016. Anders Agnemar valdes torn 
2017. 

c. representant/er for Stockholms lokalforening for ett ar 
Arsmotet beslutade att vdija Gunvor Bostrom (valdes ifjol som 
representant for direktanslutna). 

d. representant/er for Vasteras lokalforening for ett ar 
Arsmotet beslutade att vdIja Sofie Stistrup, Per-Uno Bylund och Rolf 
Moberg pa ett ar (omval). 

e. representant/er for Vaxjos lokalforening for ett ar 
Arsmotet valde Tony Berglund (omval.) 

§15. Val av auktorlserad revisor for ett ar 
Till auktorlserad revisor valdes Daniel Schon KPMG (omval). 

§16. Val av lekmannarevisor for ett ar 
Till lekmannarevisor valdes Bengt Lundin (omval.) 

§17. Val av ersattare for lekmannarevisorn for ett ar 
Till ersattare av lekmannarevisor valdes Maud Forsell (omval). 

§18. Val av valberedning pa minst tre personer for ett ar, varav en skall vara 
sammankallande. 
Bengt Lundin valdes som sammankallande till valberedningen. Till dvriga 
valberedare foreslogs omval av Ethel Axelsson och Arne Sonnergren. Om de inte 
staller upp far Stockholmsfdreningen och Vdxjdforeningen i uppdrag att hitta 
varsin representant. 

§19. Budget for 2016 samt reviderad budget for 2015 
Arsmotet beslutade att faststdlla budget enligt bilaga 2. 

§20. Arsavgift for 2016 
Motet beslutade om ofordndrad avgift. 100 krenskild, 200 krfamilj, 300 kr 
fdrening, lokalfdreningar minst 5%av medlemslntdkterforegaende ar. 
Paminnelse att riksforeningen skickar utfaktura till lokalforeningarna 

§21. Verksamhetsplan for 2015/2016 
Arsmotet beslutade om verksamhetsplan enligt bilaga 3. 

§22. Motioner *F6rslag om att gavogivare erbjuds medlemskap. 
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med fragan. 
* Forslag om att ta bort avgift for organisationer , 
Styrelsen fick i uppdrag att arbeta vidare med frdgan. 
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*F6rslag om att byta namn till Oppna Dorren 
Arsmotet beslutar att inte bifalla motionen for att: 
Da sl<illnaden i betydelsen av orden den Oppna Dorren och Oppna Dorren dr star 
sa vill arsmotet inte dndra namnet. 
En annan aniedning dr att namnet Oppna Dorren redan dr upptaget sa vi kan 
inte byta namn. 
En tredje aniedning dr att det kostar mycket att byta namn. 

§23. Ovriga fragor 
Med aniedning av motionen om namnbyte far styrelsen i uppdrag att undersoka 
mdjiigheten attskydda namnet Den Oppna Dorren. 
Ldrdag 16 maj inbjuds vi till Karlbergsvdgen 64 kl. 13. Hdr ska Gunvor Bostrom 
berdtta om diakoni. 
Onsdagen 5 augusti dr vi inbjudna till Tyreso kl. 12. Mdssa med Gunvor 
Backstrom, sedan lunch och sedan pilgrimsvandring. 
Hdlsning fran Annmarie Bergendahl. 
Tack Per Secher for den goda kakan som serverades under forhandlingarna. 
Retreat med Gunvor Backstrom pa Wettershus 20-23 augusti. 
Hdlsning fran Maria Secher. Vi tackarfdrden hdlsningen och ber Per Secher 
hdlsa tillbaka. Stockholmsfdreningen tackar Maria Secher for gavorna till Arne 
Sechers minne. 
Per Secher ger nyplockade blommor till alia om har medverkat aktivt vid detta 
arsmote. Gunvor, Anders, Tony, Bengt, Sofie, Marianne, kdket. 
Hdlsning fran Karin Strand och Ingegerd Dominique. 
Arsmotet vill skicka en hdlsning till Karin Strand, Ingegerd Dominique, OD 
Stockholm, OD Vdsteras, OD Vdxjd, Hans och Aino Bergling. 
Sofie Stistrup och Gunvor far i uppdrag att utfdra detta. 

§24. Arsmotets avslutande 
Anders Agnemar tackade alia for ettfint arsmote. Marianne Petersson tackade 
Anders Agnemar for ettfint genomfdrt sammantrdde. 
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Bilaga 2: Budgetf6rslag 

Utfall 2013, 2014 Budget 2015 / 2016 

intakter 
Utfall 

2013-12-31 
Utfall 

2014-12-31 
Budget 

2015 

Reviderad 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
medlemsavgifter 6522 4000 7000 6000 6000 
riksmote, avgifter 300 0 5000 2000 2000 
kurser, retreater, konferenser 0 0 3000 3000 3000 
gavor 90-kontot 105238 12465 115000 20000 20000 

S-holm 38674 0 40000 0 
V-is 5250 0 15000 0 
V-6 26085 0 15000 0 
riks 35229 12465 45000 20000 20000 

bidrag fonder 0 10000 10000 10000 10000 
gavor speciella, jubileum 0 142954 0 0 
ranteintakt, fondvinst 597 4222 1000 1000 1000 
ovrigt, 90kontot, tidning 25339 0 25000 25000 25000 
summa intMkter 137996 173641 166000 67000 67000 

Kostnader 
Utfall 2013-

12-31 
Utfall 

2014-12-31 
Budget 

2015 

Reviderad 
Budget 

2015 
Budget 

2016 
postgiro,bank 884 1037 465 1000 1000 
kontorsmaterial 0 1000 1000 1000 
porto 654 0 1000 300 300 
kurser, retreat, konferenser 2700 5203 3000 3000 3000 
styrelsemoten 1419 5000 3000 3000 
riksarsmote 5171 3750 10000 10000 10000 
SFI, organisationskostnad 5000 5000 5000 5000 5000 
hemsida 415 1152 1200 1200 
Tidning 27368 36636 30000 40000 40000 
Information 696 2000 2000 2000 
revision 8288 8750 8500 9000 9000 
90-konto ut 70009 0 0 0 0 
ovrigt 627 230 1000 1000 1000 

Jubileum 
summa kostnader 121116 63873 66965 76500 76500 

Resultat 16880 109768 99035 -9500 -9500 
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Verksamhetsplan for Riksforeningen Den Oppna Dorren 2015/2016 

Ideologi 
Kontinuerligt arbeta med fragan om OD:S roll som diakonal forening. 
"Manadens ideologiska fundering", via mejl till styrelsemas ledamoter, anstallda och 
frivilliga medarbetare och pa hemsidan. 
Information 
Kontinuerligt uppdatera hemsidan. 
Skicka ut nagra Informationsbrev och 4 nummer av tidningen Dorrposten. Dar infora en 
"ruta" med kortfattad information som ger insikt om vad en lokalforening utrattar genom sitt 
arbete. 
Specialriktade informationsbrev, till t.ex. alia riksforeningens direktanslutna medlemmar och 
stodjare, grupper av medlemmar och stodjare inom ett visst geografiskt omrade, syforeningar, 
fdrsamlingar o.s.v. 
Framstalla informationsmaterial till hjalp vid besok i grupper, till anvandning for bade 
riksforeningen och lokalfomingama. 
Anordna utatriktade informationstillfallen. 
Inspiration/Utbildning 
Foredrag i samband med Riksarsmotet. 
Inspirations-Zfortbildningsdag en vardag under September manad for samtliga anstallda, 
intresserade aktiva frivilliga medarbetare samt styrelseledamoter i riksforeningen och 
lokalforeningarna. 
Anordna ytterligare en traff for de anstallda. 
Anordna Diakonikurs under andra halvan av aret. 
Informera om Retreater som foreningens kaplan haller i andra organisationers regi. 
"Avknoppning" 
Inspirera till styrelse i Vaxjo dar ledamoterna bor i naromr&det. 
Starka samverkan och natverket mellan lokalforeningarna. 
Efterstrava en god samverkan mellan lokalforeningarna, for alia, medlemmar, personal och 
OD-vanner. 
Ekonomi. 
Aktivt arbeta for att soka fondmedel. 
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