Protokoll från Dreamcenters Årsstämma den 13 mars 2019
§

Ämne

Beskrivning

Närvarande

Urban Ringbäck, Bengt-Åke Gellerstedt, Mats-Peter Runegrund,
Bittan Ekman, Liljana Hoverstam och Björn Eliasson. Samt ca 11
av föreningens medlemmar som representerade sex olika
församlingar.

1

Mötet öppnas

Urban Ringbäck hälsade alla välkomna.

2

Val av ordförande

Göran Sköld valdes till stämmans ordförande.

3

Val av sekreterare

Björn Eliasson valdes som stämmans sekreterare.

4

Val av justeringsmän

Johannes Magnusson och Johan Mörlid valdes att justera
stämmans protokoll

5

Kallelsen

Kallelsen till stämman godkändes.

6 (a)

Föredragning av
verksamhetsberättelse

6 (b)

Årsredovisning

7

Revisionsberättelse
samt fastställande av
balans och
resultaträkning

8

Ansvarsfrihet

9

Styrelseledamöter

10

Ordförandeval

11

Revisorsval

12

Valberedning

13

Framtids frågor

Ansv.

Urban Ringbäck informerade ifrån verksamhetsåret 2018 och om
det förändringsarbete som har drivits av styrelsen. Ett
föreståndarskifte under senare delen av året har också påverkat
arbetet mycket. Malin Ekelund har sedan oktober anställts som tf.
föreståndare med fokus på förändringsarbetet under omstarten av
arbetet på Dreamcenter. Sedan början av 2019 har Mats-Peter
Runegrund anställts med fokus på den uppsökande verksamheten.
Insamlingseventet ”Varva för DC” gav ett positivt resultat på över
150 tkr och ett liknande event är planerat för 2019.
Bengt-Åke Gellerstedt presenterade Dreamcenters årsredovisning
där resultaträkningen visar på intäkter runt 1.303 tkr och kostnader
runt 1.309 tkr, vilket ger ett resultat på ungefär minus -6 tkr.
Balansräkningen visar på att den sista december 2018 är kassan
på 445 tkr och ett eget kapital på 432 tkr därav är 137 tkr bundna,
dvs. stiftelsemedel öronmärkta för speciella ändamål.
Bengt-Åke Gellerstedt nämnde att han träffat revisorn Göran
Johansson och erhållit revisionsberättelse där han tillstyrker
fastställande av balans och resultaträkning och ansvarsfrihet för
styrelsen.
Göran Sköld ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, och
stämman beviljade styrelsen ansvarsfrihet.
Gunnar Sköldeberg ifrån valberedningen presenterade förslaget till
styrelse och meddelade att Bengt-Åke Gellerstedt lämnar styrelsen
samt som kassör för Dreamcenter efter flera år.
Valberedning föreslår omval av styrelseordförande och omval för
övriga ledamöter
- Jan Hilding, Liljana Hoverstam, Björn Eliasson, Malin Ekelund och
Bittan Ekman.
På Göran Skölds fråga om valberedningens förslag på omval av
ovanstående personer gav stämman sitt godkännande.
På Görans fråga om val av ordförande, omvalde stämman Urban
Ringbäck till föreningens ordförande.
På Görans fråga om val av revisor, omvalde stämman Göran
Johansson som revisor
På Görans fråga till valberedning, omvalde stämman Gunnar
Sköldeberg som sammankallande samt Rosalie Zakrisson.
Urban informerade att valberedningen inte lyckats få fram någon
ersättare till Bengt-Åke Gellerstedt, men att man hoppas på en
lösning inom tre månader för att bemanna kassörs funktionen och
ser samtidigt att det kan vara en adjungerad funktion i styrelsen.
Ekonomin har stabiliserats under åren men Dreamcenter har ett lite
kapital och ett stort arbete läggs på att stärka stabiliteten för

Dreamcenter Ideell Förening

Telefon: 0703 711217

Herkulesgatan 28C

Org.nr. 855101-5343

swish 123 351 62 75

e-post: info@dreamcenter.se

www.dreamcenter.se

417 01 Göteborg

Pg: 90 03 79-9

14

Övriga frågor

15

Stämman avslutades

Urban Ringbäck
Ordförande

framtiden.
Mats-Peter Runegrund gav en inblick i verksamheten och vad som
är på gång. Dreamcenter är i en nystartsfas och behöver nå nya
ungdomar. På måndagar och fredagskvällar är det samling i
Dreamcenter lokalerna och dessutom är det en fältgrupp ute bl.a
på Nordstan. ”Läxhjälp” för ungdomar i årskurs 6-9 har startats upp
erbjuds numera på torsdagar.
Under våren kommer ”Pannkakskyrkan” startas upp för att nå
ungdomar på Hjalmar Brantingsplatsen och Backaplan som finns i
närheten till Dreamcenters lokaler och St Matteus kyrkan. En
annan ide som undersöks är ett samarbete mellan Dreamcenter
och Risö föreningen som drivs av Sion, Fotö. Exakt hur samarbetet
kommer se ut beror väldigt mycket på de samtal som förs med
olika sammarbets partner som Bibelskolan, Träningsskolan och
”Trappa Upp”.
En musikstudio har färdigställts i Dreamcenters lokaler där unga
människor ska kunna träna, spela in och skapa musik.
För att ytterligare kunna nå ut finns också tankar och planer på att
öppna upp en Second Hand butik samt ett kafé i lokalerna på
Herkulesgatan.
I dagsläget sker också Smyrnas matutdelningsprogram ”Manna” i
lokalerna och besöks av ungefär hundra personer.
Urban nämnde också Smyrnas uppstart av församlingsarbetet i St
Matteus kyrkan vilket leder till en naturlig kontakt med gudstjänster
och närhet till en församling för alla de kontakter som nås i
Dreamcenters verksamhet.
Urban uttryckte ett stort tack till Bengt-Åke Gellerstedt för det
arbete han gjort i Dreamcenters verksamhet och styrelse.
Göran Sköld förklarade stämman avslutad och samlade deltagarna
i en bön för Dreamcenters verksamhet.

Björn Eliasson
Sekreterare

Justeras:
Johan Mörlid

Johannes Magnusson
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