
Punsar Bönehusförening r.f  28.2.2023 

Information från årsmötet 2023 

Tidpunkt 22.2.2023 kl18.00 och närvarande 135 personer. 

Ärenden: Stadgeenliga, val av ansvarspersoner för bönehusets och LFF:s verksamhet samt 

söndagsskolan. Föredragningslistan följde i princip samma upplägg som tidigare år. 

- Verksamheten i bönehuset har fortsatt liksom tidigare år, och under 2022 hade vi 58 
sammankomst tillfällen med ett medeltal på 350 personer vid varje samling. 
Söndagsskolan och tisdagsskolan har samlat ca 200 barn. Vi har haft två äldstemöten 
och två föreningsmöten där det beslöts att vi går mot en föreningsbaserad församling. 
Uppdaterade stadgar och ett Orgelköp blev av. Altarbord och altarskrank samt övrig 
mässutrustning införskaffades till mässorna i bönehuset. 

- Det totala medlemsantalet var vid slutet av året 1315 personer, och av dessa, 18 år och 
äldre ca 830 st 

- Till bönehusets ordförande för 2023 valdes Jens Björkskog 
- Till styrelse för 2023 valdes, Mikael Sundström, Johanna Pettersson, Brita Vähäkangas, 

Sune Sundelin, Fredrik Lassfolk och Ronnie Lindfors. Som suppleanter valdes Sixten 
Björkell och Mats Snellman. 

- Som ny sekreterare utom styrelsen blev Karin Lindfors vald. 
- Medlemsavgiften för 2023 för över 18 år fyllda förblev oförändrad och fastställdes till 20 

euro. 
- Som ny kassör blev Johanna Pettersson vald 
- Till ansvariga värdinnor för köket, valdes ett nytt upplägg enligt följande. Normala 

serveringar så som helgserveringar, tisdagsskola och symöten, Matilda Verkasalo och 
Juliana, Soppdagar Janina Wiklund och Felicia Kronqvist. Fester, söndagsskolans julfest 
och avslutning samt julgröt, Katarina Häggman och Agneta Sulkakoski.   

- En delning av Söndagsskolan till ”lilla gruppen” 2-6 år, blev beslutat enligt föräldrarnas 
önskemål. Beslöts även att ärendet tas vidare och upplägget planeras av 
söndagsskollärarna och föräldragruppen. Namnen behöver komma till föreningens 
kännedom och godkännas innan man kan börja. 

- Beslöts tidpunkten för bibelsamtal kan variera mellan udda och jämna veckor så att även 
de som skiftar har bättre möjlighet att delta. 

- Under mötet representerades LFF av Per-Ole Hjulfors som presenterade hur LFF är 
uppbyggd och hur det fungerar i praktiken. LFF har i dagsläget 8 anställda men 
engagerar ca 500 personer under ett år. Önskemål till alla att vi borde ta en funderare 
på vad hemlandsmission betyder.  

- Till representanter för LFF:s årsmöte valdes Henrik Nykung, Greger Häggman och Fredrik 
Wiklund. 

- Punsar bönehusrepresentant i LFF:s styrelse är Jonathan Ahlvik 
- Under övriga ärenden informerade Jorma Pesämaa från arbetsgruppen som utreder 

LFF:s förhållande till kyrkan. Arbetsgruppen utreder två olika alternativ, att fortsätta som 
inomkyrklig väckelserörelse eller bli en självständig församling. Gruppen arbetar för att 
ett utkast till rapport skall stå klart 1.10.2023. Rapporten kommer att presenteras i 
bönhusföreningarna. 

- Offerten på ”frampanelen” till nya Orgeln presenterades. Priset 13888 euro ansågs vara 
för mycket, så mötet gav i uppdrag åt Mikael Björkell och Mats Snellman att arbeta fram 
en förmånligare lösning. 




