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Protokoll från Dreamcenters Årsstämma den 29 april 2020  

 
 

§ Ämne Beskrivning Ansv. 

 Närvarande 

Totalt var ca 14 av föreningens medlemmar närvarande i Dreamcenters 
lokaler och ytterligare 4 via videolänk. 
Ifrån styrelsen närvarade Urban Ringbäck, Jan Hilding, Bittan Ekman, 
Liliana Hoverstam och Björn Eliasson. 
Övriga närvarande representerade olika stödjande församlingar och 
intressenter till Dreamcenter. 

 

1 Mötet öppnas och 
inledningsord  

Urban Ringbäck hälsade alla välkomna. 
I sitt inledningsanförande adresserade Urban ifrån verksamhetsåret 2019 
om den positiva verksamhetsutveckling som skett på Dreamcenter med 
t.ex. Musikstudio, Dreamstore och utökat fältarbetet men också det 
allvarliga ekonomiska läget pga. minskade intäkter i form av gåvor och 
bidrag ifrån privatpersoner, organisationer och stiftelser samt extra 
kostnader vid uppstarten av Dreamstore butiken. 
Förslag på olika kostnadssänkande samt inkomsthöjande åtgärder för det 
nya året presenterades.  
Innan mötet började behandla ärendena enligt stadgarna ledde Johannes 
Magnusson oss i bön.  

 

2 Val av ordförande Ulrik Alderblad valdes till stämmans ordförande.  

3 Val av sekreterare Björn Eliasson valdes som stämmans sekreterare.  

4 Val av justeringsmän Johannes Magnusson och Stig Utbult valdes att justera stämmans protokoll  

5 Kallelsen Kallelsen till stämman godkändes.  

6 Årsredovisning 

Bengt-Åke Gellerstedt via telefonförbindelse och Urban presenterade 
Dreamcenters årsredovisning där resultaträkningen visar på intäkter runt 
882 tkr och kostnader runt 1.200 tkr, vilket ger ett resultat på ungefär minus 
-318 tkr. 
Balansräkningen visar på att den sista december 2019 är kassan på 299 tkr 
med ett eget kapital på 114 tkr därav är 40 tkr bundna, dvs. stiftelsemedel 
öronmärkta för speciella ändamål.  

 

7 
Revisionsberättelse samt 
fastställande av balans och 
resultaträkning 

David Sennerstam gick igenom revisionsberättelsen ifrån revisorn Göran 
Johansson där han tillstyrker fastställande av balans och resultaträkning 
samt ansvarsfrihet för styrelsen. 

 

8 Ansvarsfrihet Ulrik Alderblad ställde frågan om ansvarsfrihet för styrelsen, och stämman 
beviljade styrelsen ansvarsfrihet.  

9 Valberedning 

Gunnar Sköldeberg ifrån valberedningen presenterade förslaget till styrelse 
och meddelade att Malin Ekelund och Bittan Ekman lämnar styrelsen. 
Bittan lämnar styrelsen då hon anställts som tf föreståndare i Dreamcenter. 
Valberedning föreslår omval av styrelseordförande samt omval för följande 
ledamöter 
- Jan Hilding, Liljana Hoverstam och Björn Eliasson 
och att följande personer väljs in i styrelsen  
- Ing-Marie Gilmsjö, Hasse Storm och Dan Broström 

 

10 Val av styrelseledamöter På Ulriks fråga om valberedningens förslag på omval samt inval av 
ovanstående personer till styrelsen gav stämman sitt godkännande  

11 Val av ordförande i 
styrelsen 

På Ulriks fråga om val av ordförande, omvalde stämman Urban Ringbäck 
till föreningens ordförande.  

11 Revisorsval På Ulriks fråga om val av revisor, valde stämman David Sennerstam som 
revisor samt till suppleant valdes Kristoffer Arvidsson.  

12 Valberedning På Ulriks fråga om val av valberedning, omvalde stämman Gunnar 
Sköldeberg, som sammankallande, samt Rosalie Zakrisson.  

13 Verksamheten nu och 
framåt 

Bittan Ekman berättade om sin bakgrund och erfarenheter ifrån bl.a. 
TrappaUpp samt presenterade Dreamcenters olika verksamheter idag och 
vad som är planerat. 
Ifrån Dreamcenters team berättade Dana, som är en av heltidvolontärerna, 
vad DC betyder för honom samt också om fältarbetet på Hisingen. 
Mia Fritzon berättade senare i mötet om hennes vision och engagemang att 
via Dreamstore butiken på olika sätt stödja de ungdomar som finns i och 
kring Dreamcenters andra verksamheter 

 

14 Beslut om stadgeändringar Följande stadgeändringar presenterades för stämman – 
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§2 Ändamål - Föreningen har till ändamål att driva eller stödja verksamhet 
som på kristen grund, 

• I förebyggande syfte informerar om skadorna vid 
droganvändning. 

• Skapar en drogfri miljö bland ungdomar med etablerat missbruk 
eller i riskzonen för detta. 

• Bedriver diakoni och mission riktat mot denna och andra 
grupper i social utsatthet 

• Syftar till rehabilitering, studiehjälp  och arbetsträning för 
målgrupperna 
 

§5 Föreningsstämma – Föreningsstämman är högsta beslutande organ, 
och ordinarie föreningsstämma skall hållas senast den 30 april varje år. 
Extra föreningsstämma får också hållas när styrelsen så anser eller när det 
begärs av minst 20% av medlemmarna. 
Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma skall utsändas senast 3 
veckor före mötet. 
Val av ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas: 
1 Val av ordförande för mötet 
2 Val av sekreterare för mötet 
3 Val av protokolljusterare 
4 Fråga om kallelse till mötet skett i behörig ordning 
5 Föredragning av årsredovisning 
6 Föredragning av revisionsberättelse 
7 Fastställande av balans- och resultaträkningar 
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9 Val av styrelseledamöter 
10 Val av ordförande för styrelsen 
11 Val av en eller två revisorer och noll till en suppleant 
12 Val av valberedning och sammankallande till denna 
13 Övrig fråga som angivits i kallelsen 
 
På Ulriks fråga om ovanstående stadgeändringar kunde godkännas gav 
stämman sitt godkännande 

15 Inkomna ansökningar om 
medlemskap 

Ansökan om medlemskap hade inkommit till stämman ifrån följande 
organisationer 

- Linneahuset  
- TrappaUpp 

samt  
- LP Riks (avvaktar bara ett formellt beslut ifrån deras styrelse) 

Ev. medlemsavgift tas upp i nästa möte. 
Stämman såg behovet av att bl.a. genom ett medlemskap tydliggöra den 
kärna av församlingar och organisationer som aktivt stödjer Dreamcenters 
verksamhet och välkomnade de nya medlemsansökningarna.  

 

16 Stämman avslutades Ulrik förklarade stämman avslutad.  

 
 
 
 
 
Urban Ringbäck    Björn Eliasson 
Ordförande    Sekreterare 
 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Johannes Magnusson   Stig Utbult 
 


