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Kort redogörelse över Kapellföreningens verksamhet
Följande är baserat på en genomgång av stadgar från 1933, 2007 och 2009 samt
årsmötesprotokoll från 2000-2004, 2007-2010, 2012, 2015-2017
1998
• Länsstyrelsen beslutar att inte registrera Hovenäsets Kapellstiftelse som stiftelse med hänvisning
till att det är en ideell förening och beslutet skickas till kapellstiftelsens styrelse.
2000 - 2004
• Kapellstiftelsen lever ett anonymt liv.
• Någon egentlig styrelse finns inte, trots att det stipuleras i stadgarna, utan Kapellet sköts
administrativt av en anställd vid Svenska kyrkan.
• På de s.k. årsmötena deltar förutom ordföranden Sven-Arne Svenungsson, och tillika prosten i
pastoratet, två till sex personer.
2005 - 2006
• Ingen registrerade verksamhet i Kapellföreningen, - inga årsmöten, ingen redovisning 2006.
2007
• Kyrkan uppmärksammar vanskötseln och föreslår att Kapellet skall föras över till annan ägarform.
• En grupp bestående av kyrkoherde Eva Östlund, Kyrkorådets ordförande Veikko Larsson, Jens
Olsson, Siv Svanberg, Siv Olsson och Albert Eklund sammanträder och bildar en interimsstyrelse.
• Interimsstyrelsen godkänner på sitt möte verksamheten för åren 2005 och 2006. Flera av de
personer som är anledningen till kyrkans missnöje med skötseln av Kapellstiftelsen agerar och
manar till samling, ”Upprop för bevarande av Hovenäsets Kapell i Hovenäsbornas omsorg” och
som avslutades med orden ”Det är vår förhoppning att intresset blir så stort att vi kan behålla
kapellet i vår ägo och på så sätt förvalta allt det fina arbete som lagts ner på skapandet av
densamma”.
• Många hörsammade uppropet och föreningen har plötsligt 185 medlemmar. Många hoppades att
det nya initiativet skulle innebära att det sparsamt utnyttjade Kapellet kunde öppnas upp för andra
verksamheter än gudstjänster.
• Den 24 april 2007 kallades det till årsmöte i Kapellet. På möte väljs bl.a. samma personer som
misskött föreningen till ny styrelse. Man väljer ledamöter med mandattider så att det blir en
kontinuitet i styrelsen.
• På årsmötet antogs nya stadgar. Enbart de paragrafer som handlar om inflytande och insyn i
föreningen har ändrats. Dessutom läggs en rekommendation till, som säger att tre av ledamöterna
skall vara från Hovenäset och en från Väjern, vilket speglar sammansättningen av den valda
styrelsen. Flera av ledamöterna i styrelsen ingår nu samtidigt i det organ (Kyrkorådet) som har att
övervaka och granska föreningens skötsel samt godkänna förändringar av stadgarna.
• Kapellet och Kapellförenings verksamheter förblir oförändrade.
2008 - 2012
• Kapellföreningen fortsätter sin tidigare anonyma verksamhet.
• År 2009 ändrar man i stadgarna namnet från ”Föreningen Hovenäsets Kapell” till ”Hovenäsets
Kapellförening” och att om föreningen skall upplösas så tillfaller”.. dess egendom Hovenäsborna,
att av desamma användas för ett med föreningens ursprungliga ändamål ..” i stället för att tillfalla
Askums församling. Men ändamålet förblir oförändrat även denna gång, trots att det där står att
man skall förvärva tomter och uppföra gudstjänstlokal.
• År 2011 är medlemsantalet nere i drygt 80 medlemmar.

2013 - 2014
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Man återupptar samma beteende som 2005-2006. Ingen registrerade verksamhet i
Kapellföreningen, - inga årsmöten, ingen ekonomisk redovisning.

2015
• År 2015 är medlemsantalet nu nere i drygt 20 medlemmar.
• På årsmötet 2015 beviljar styrelsen sig själva ansvarsfrihet för de ”förlorade åren” 2013-2014. På
årsmötet deltar tre medlemmar utöver styrelsen.
• På årsmötet 2015 gör man också ett ”omtag” och hela styrelsen väljs på fyra år. Bland de valda är
flera samma personer som under en rad år misskött föreningen. Man väljer enbart fyra ledamöter,
trots att stadgarna står fem, och enbart en kommer från Hovenäset, trots att det i stadgarna står att
styrelsen skall ha sitt säte i Hovenäset och att det rekommenderas att tre skall vara boende på
Hovenäset.
• En av styrelseledamöterna väljs också till revisor.
• Föreningen fortsätter att leva ett anonymt liv och utnyttjande av Kapellet fortsätter att minska.
2016
• Föreningens nya ordförande (kyrkohedern) deltar inte på årsmötet.
• På årsmötet väljs nya revisorer, en av dem är en styrelseledamot.
2017
• Styrelsen kallar till årsmöte och meddelar att man ämnar diskutera Kapellets framtid och
byggandet av ett nytt församlingshem i anslutning till Kapellet.
• På årsmötet berättar styrelsen att församlingshemmet är tänkt att användas till bl.a. borgerliga
begravningar och vice ordföranden deklarerar att det inte är aktuellt att, utom i undantagsfall,
upplåta Kapellet för andra verksamheter än gudstjänst.
• Ordförande för kapellföreningen (kyrkohedern) informerar att kyrkan inte har för avsikt att
finansiera ett församlingshem på Hovenäset och ritningar och övriga handlingar överlämnas till
helt oförberedda medlemmar, som också är aktiva inom Hovenäsets Intresseförenings styrelse.
Tanken är att frågan om ett församlingshem nu är Intresseföreningens angelägenhet.

Kapellföreningens styrelse 2007-2018
År

Självskriven
ordförande

Revisorer

2007

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

S Svanberg

M och N Ceder

2008

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

S Svanberg

M och N Ceder

2009

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

?

?

2010

E Östlund

V Larsson*

J Olsson*

A Edlund*

S Olsson*

S Svanberg*

?

2011

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

S Svanberg

S Svanberg

2012

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

S Svanberg

S Olsson

2013

E Östlund

V Larsson

J Olsson

A Edlund

S Olsson

S Svanberg

S Olsson

2014

E Östlund

V Larsson

J Olsson

?

?

?

?

2015

E Östlund

V Larsson

J Olsson

J Simonsson

I Syversen

S Arvidsson, J Olsson

2016

L Nord

V Larsson

J Olsson

J Simonsson

I Syversen

S Arvidsson, J Olsson

2017

L Nord

J Simonsson

I Syversen

S Arvidsson, J Olsson

2018

A Hernqvist

J Simonsson

I Syversen

* Återvalda

Gråa/Vita fält = mandatperioder

Röda årtal = valår

Från Hovenäset: A Edlund, S Olsson, S Svanberg och J Simonsson
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Slutsatser
Allvarlig kritik mot kapellets skötsel kan riktas på följande punkter:
- ändamålet i stadgarna är från 1933 och motsvarar inte verksamheten i dag
- 2007 ändrade man i stadgarna så att de som ingår i styrelsen även har inflytande över
granskningen av föreningens verksamhet
- de stadgar som 2007 antogs blev gällande med omedelbar verkan
- antalet ordinarie ledamöter i styrelsen överensstämmer inte med vad som anges i
stadgarna
- rekommendationen i stadgarna att tre av ledamöterna ska vara boende i Hovenäset
följs inte
- stadgarna har på andra sätt åsidosatts vid ett antal tillfällen
- ledamöter har samtidigt haft uppgift som både styrelseledamöter och revisorer
- styrelsen har i princip beviljat sig själva ansvarsfrihet
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Bilaga

Tillgång till Kapellföreningens årsmötesprotokoll och räkenskaper 2000-2017
År

Protokoll

Räkenskaper

2000

2000-06-11, 6 deltagare

Saknas

2001

2001-06-03, 4 deltagare

Saknas

2002

2002-10-13, 3 deltagare

Saknas

2003

2003-03-02, 5 deltagare

Saknas

2004

2004-05-02, 5 deltagare

Saknas

2005

Hölls inte årsmöte

Redovisades på mötet 2007

2006

Hölls inte årsmöte

Saknas

2007

2007-04-24, 27 deltagare

Ja

2008

2008-04-15, Antal deltagare framgår ej av protokollet

Ja

2009

2009-03-24, 18 deltagare

Ja

2010

2010-06-01, 15 deltagare

Ja

2011

Saknas

Ja

2012

2012-09-25, 8 deltagare

Ja

2013

Saknas. Enbart kallelse

Redovisades på mötet 2015

2014

Hölls inte årsmöte

Ja

2015

2015-04-14, 10 deltagare

Ja

2016

2016-05-17, 13 deltagare

Ja

2017

2017-04-25, 10 deltagare

Kommer mars 2018

