Västerås KM-grupp

Möte den 7 dec 2009

Ordinare och ersättare via mail.

Gruppöverläggning – minnesanteckningar
Kallade: Lars Rydje Borlänge, Britt Sandström Västerås, Peter Egardt Älvdalen, Maria Lagerman
Ramsberg, Britas Lennart Eriksson Västerås, Kerstin Björk Västerås. 1:e ersättare Jons Ingemar
Larsson Älvdalen. Övriga ersättare meddelade för kännedom.
Närvarande: Lars, Britt, Maria, Britas Lennart och Kerstin. Peter och Jons Ingemar förhindrade.
Tid och plats: 7 dec 2009 på stiftskansliet.
Ärende enligt centralt uppdrag att sammanträda för att bekanta oss med varandra och
diskutera ledamöternas olika intresseområden och erfarenheter.
Kommitté utser nämnderna och utskotten som består av 15 + 15 ersättare vilka deltar hela tiden.
Valberedningen för hela KM har Kerstin setat i. KM-Valberedningens ledamöter bör inte sitta som
ordinarie i utskott hellre ersättare då man måste gå ifrån mycket.
Ekumenikutskottet hanterar frågor som berör Lutherska Världsförbundet, Borgåöverenskommelsen.
Ulla-Britt har setat i Gudstjänstutskottet. Kyrkorättsutskott hanterar bl.a. Kyrkoordningen.
Organisationsutskott: hanterar bl.a. valfrågor.
Utskotten
Britt intresserad av internationella frågor, fastigheter, kultur, Barn & Ungdomar.
Lars intresserad fortsätta med presidieuppdrag, annars Gudstjänstutskottet eller Kyrkoliv i 2:a hand.
Ekumeniken & Kyrkoliv: Ev ett område av intresse för Britt.
Maria i första hand intresserad av Kyrkorättsutskott eller Organisationsutskottet i andra hand.
Britas Lennart intresserad att vara med i budgetutskottet, ev ekumenik.
Tillsyn: Ingen spontant intresserad.
Nämnderna
Kyrkostyrelsen: Ingen spontant intresserad.
Britt intresserad av Nämnden för internationellt arbete.
Britas Lennart intresserad att fortsätta i nämnden för Forskning Utbildning Kultur.
Kerstin intresserad av SKUT-nämnden om den läggs ned, men inte annars.
Möjligen ska partiets valberedning bara utse gruppstyrelse.
Valberedning och valkommittén ska sammanträda parallellt.
Möte i januari med sammanställning av de uppgifter vi har skickat in på enkäten som alla fått. Då ska
våra nomineringar ske från gruppen.
Fred 26-Sö 28 februari Kyrkomötesgruppens Årsmöte. Då alla nomineringar ska vara klara.
Sept 2010 nyvalda kyrkomötet sammanträder.
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Kerstin meddelade att hon ska till Kina i januari då vi har stiftsstyrelse varför gruppen kanske bör
ses annat datum, vilket annars kan passa då flera ändå åkt till Västerås för styrelsemötet.

Enligt uppdrag
Socialdemokraterna

Maria Lagerman
Gammelbo, 2010-01-06
maria.661955@telia.com

