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VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Verksamhetsåret 2018-01-01 – 2018-08-07
Bakgrund
Styrelsen i Hovenäsets kapellförening hade under första halvan av 2018 tre protokollförda
möten där renoveringsbehov av kapellet och förberedelser för årsmötet utgjorde det
huvudsakliga innehållet. Under sommaren 2018 lämnades två motioner, med ett femtiotal
underskrifter vardera från boende på Hovenäset, in till det kommande årsmötet. Motion 1
föreslog att nya stadgar skulle antas med omedelbar verkan och motion 2 innehöll ett förslag
till att ny styrelse skulle väljas med omedelbar verkan. Båda motionerna antogs av årsmötet
med en överväldigande majoritet.
Antalet medlemmar i Hovenäsets Kapellförening var inför årsmötet 177 betalande
medlemmar varav cirka 75 deltog i årsmötet.

Verksamhetsåret 2018-08-07 – 2018-12-31
1. Under verksamhetsperioden har Hovenäsets Kapell upplåtits för bröllop, barndop,
begravningar och enstaka gudstjänster. I samband med årsmötet avgick kyrkvärdarna
för kapellet och några nya kyrkvärdar har inte utsetts av Kyrkorådet, trots att detta är
Kyrkorådets uppgift. Kapellföreningens styrelse har i avvaktan på dialog med såväl
Kyrkorådet som pastoratet kring detta agerat som kyrkvärdar i mån av tid och
möjlighet. I längden är detta inte en hållbar lösning, vilket påtalats bl a vid samtal med
Kyrkoherden. Vi fortsätter att i denna och andra frågor att skapa en dialog med Sotenäs
Pastorat och Kyrkorådet då vår önskan är att Hovenäset skall ha ett levande och
välbesökt Kapell.
2. Den vid årsmötet 2018-07-08 valda styrelsen ser, efter att man konstituerat sig, ut på
följande sätt:
Ordförande:

vice ordförande:

Lis-Britt Berring

Martin Ericson

Sekreterare:

Kassör:

Cecilia Lindsten

Lucy Jonefjäll

Ledamot:

Ersättare:

Anita Ljung

Margareta Högberg

Revisor ordinarie:

Revisor ersättare:

Hans Andreasson

Hans Pettersson

Valberedning:
Bengt Arne Ljung, Gullvi Söderberg
3. Den nya styrelsen började sin verksamhet med att se över förutsättningarna för
Kapellföreningen, och då bl a ekonomin. Vid ett första besök på Swedbank för att
ordna med fullmakter upptäcktes att den tidigare styrelsen hade fört över
Kapellföreningens kontantkassa till Pastoratets konto. När händelsen undersöktes
visade det sig att beslutet om att flytta pengarna togs av den tidigare styrelsen samma
dag som årsmötet skulle hållas. Genom ett brev från nuvarande styrelsen krävdes att
pengarna skulle återlämnas till Kapellföreningen, vilket skedde omgående.
4. Styrelsen har under hösten 2018 sett till att lagfarten på kapellets fastighet (Sotenäs
Hovenäs 1:193) är korrekt registrerad. Det innebär att kapellet nu via Lantmäteriets
Fastighetsinskrivning är registrerat med lagfart på Hovenäsets Kapellförening (beslut
41/829 2018-10-01).
Fastigheten är i stort behov av underhåll och anbud har tagits in för att renovera
samtliga fönster på utsidan samt åtgärda dörr och dörrkarm vid entrén. Detta arbete
kommer att påbörjas efter semestern 2019.
Enligt Kyrkorådets ordförande är det Sotenäs Pastorat som har lagfarten på
klockstapeln och marken som den står på är kommunens. Detta innebär att
kapellföreningen inte har några ekonomiska åtaganden för klockstapeln.
5. Kyrkorådet i Sotenäs Pastorat har 2018-09-11 beslutat att den stadgeändring som
årsmötet beslutade inte är förenlig med gällande stadgar och Kyrkoordningen
avseende ett invigt kyrkorum. De anser därför inte att dessa kan godkännas av
Kyrkorådet. Kyrkorådet informerade inte Kapellföreningens nuvarande styrelse om
detta beslut. Styrelsen har på andra vägar fått kännedom om beslutet.
Kyrkorådets beslut har överklagats till Domkapitlet av en enskild medlem i
Kapellföreningen, en överklagandeprocess där styrelsen därmed inte är en part.
Domkapitlet har gjort en beslutsprövning 2019-02-27 och kommit fram till att 1933års stadgar fortfarande skall anses gälla. Domkapitlets beslut har överklagats hos
Svenska Kyrkans överklagandenämnd och beslut väntas komma någon gång under
2019.
Överklagandeprocessen innebär i nuläget en låst situation för Kapellföreningens
styrelse, som sedan hösten 2018 har önskat en konstruktiv dialog med såväl kyrkan
som boende och besökare på Hovenäset kring kapellets framtid och utveckling.

6. Under 2018 har föreningen haft 180 betalande medlemmar. Medlemsantalet under
2017 var 53 medlemmar.
Den ekonomiska redovisningen för verksamhetsåret 2018 visar ett överskott på
18 807 kronor. Styrelsen föreslår att resultatet överförs i ny räkning.
7. Styrelsen för Hovenäsets Kapellförening har under perioden arbetat med att sätta sig
in i och lära sig historien om Hovenäsets Kapell, men inte minst arbetat med framtiden
och möjligheterna att få ett mer levande kapell med fler aktiviteter på samma sätt som
sker i övrigt inom Sotenäs Pastorat.
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