Västerås Stifts s-grupp

2009-10-06
Via mail till avgående fullmäktigegruppen

Minnesanteckningar – Gruppmöte 3 okt 2009
Styrelsen träffades för överläggningar en timma innan mötet.
Närvarande i Ludvika församlingsgård: Harriet Berggren, Ingemar Bergmark, Kerstin Björk, Birgitta
Eklund, Ulla-Britt Emanuelsson, Lars Ericson, Maria Lagerman, Jons Ingemar Larsson, Sonya Lindell,
Grete Morud-Almkleven, Bo E Nilsson, Ulla Nordlien, Lars Rydje samt nyvalda Britt Sandström &
Jörgen Eklund = 15 pers, varav 13 ur stiftsgruppen.
1. Ordförande Lars Rydje hälsade alla välkomna och presenterade dagens upplägg.
2. Valresultatet.
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SD hade inte frankerat tillräckligt varför anmälningarna inte kom in i tid.
Resultaten i valkretsarna presenterades. Malungs tidigare s-mandat ligger nu i den nya
valkretsen som en ökning.
3. Erfarenheter av valarbetet? I arbetarekommun/distrikt, svårigheter, sånt som behöver
förbättras, nyheter?
Borlänge skaffade ett ”valtält” som kunde förflyttas. Fungerade bättre än valstuga.
AK i Västerås: Första gången sen 2002 som man i Västerås vunnit ett val. Skickat mycket
material till medlemmarna, bland annat sorterat för utskick av deras egna församlingsvalsedlar.
Mobiliserat många medlemmar, även icke kyrkliga medlemmar. Jobbade med inriktning på
starka sossevaldistrikt. Posk backade tex 17 % i Önsta.
Britt: Även s-föreningarna har jobbat mkt, man har ringt runt bland medlemmar, delat ut
foldrar. Men SSU tog beslut om att inte delta alls.
Rydje: De unga har vi svårt att nå. Men lite komplicerat när de inte är valbara.
Kerstin: Många präster på Kyrkomötet drev frågan om 16-årsgränsen med utgångspunkten att
de låg så nära konfirmationsåldern då de är kvar i kyrkans närhet. Kvällen före valet var det
kulturnatt och valet uppmärksammades ordentligt. Stånd med bord och delade ut rosor.
Jörgen: 8 ställen med utåtriktade aktiviteter varav två på kvällen, inklusive domkyrkotältet med
alla nomineringsgrupper. Centrala s-föreningen hade också bord. Delade ut 2 500 rosor.
Bo: Kyrkans ungdom röstade i Hällefors. 68 % blev det i slutligt resultat, inte det preliminära
med 75 %.
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Ingemar: Kul att vi fick behålla 27 mandat med tanke på alla spaltmeter om partiernas plats i
kyrkovalet. Dalarnas partidistrikt har kostat på annonsering de 12 sista vardagarna före valet.
Olika personer i annonserna. Leksands AK har ställt upp helhjärtat. Per post delat ut valsedlar
och program. Några artiklar kom in i tidningarna.
Lars: Distriktet tryckte upp foldrar till alla 190 000 hushåll som delades ut via AK på olika sätt.
Ulla-Britt: Delade upp kontakterna av medlemmarna och erbjöd skjuts till de äldre.
Hallstahammar: Började tidigt på vårkanten och gjorde en fin broschyr. Gick varje fredag
ikring där det samlas folk för att nå ut. Gick fram fyra mandat. Broschyrerna gick inte till alla
hushåll. Fick höra att distriktet var sena med broschyrer. Var svårt att få tag i stiftsvalsedlarna.
Lars: Trycktes upp nya valsedlar ev. Oklart hur valnämnderna gjorde med utdelning.
Xxx: Fick höra att valsedlarna till stift och kyrkomötesvalet var valnämndens ansvar att de
fanns på plats. Vi ska erbjuda nomineringsgrupperna att valnämnderna delar ut även
församlingsvalsedlar. Vid förtidsröstningarna fanns inte valsedlarna framme på alla ställen.
Lars: Tre valaffischer trycktes upp av distriktet. 3x300 st med kyrkport och olika budskap i
botten vilket inte syntes som olika affischer alls.
Maria: Vi behöver agera så att alla stiftets arbetarekommuner måste lägga upp en sida eller flik
”Kyrkopolitik”. Det är 680 000 människor som röstat i hela landet, snacka om gedigen
folkrörelse. Socialdemokraterna har stöd i arbetet av 185 000 människor. I Bergslagen gick vi
framåt i alla församlingar. Troligen för inriktningen att mobilisera medlemmarna att rösta.
Använde stiftets valwebb för att presentera kandidater och program, samt egna AK-hemsidan.
4. Uppdragen i stiftets nya fullmäktige.
Förhandling om fördelning av de tyngre uppdragen? 15 ledamöter i stiftsstyrelsen
Fullmäktige 7 dec i Västerås.
Beslöt ge Lars i uppdrag att förhandla enl föredraget förslag.
5. Budgetarbetet.
Kommande minskningar i underlaget för avgift får effekter på verksamheten 2012. Man ser nu
över alla områden. Målkapital 50 miljoner och cirka 20 miljoner därutöver i eget kapital. Vad vi
måste, vad vi vill och vad vi kan utifrån vår ideologi.
Diskussion: Rättvik/Finnåker. Nödvändigheten att nå ungdomar och att kapitalet kanske
lämpar sig att använda? Fjällkyrkan når ungdomar i hög grad, såväl besökare som fjällpersonal
som möter kyrkan för första gången. - Servicebyrån kommer inte att gå jämt upp. Vistelseansvaret är viktigt att framhålla i Folkkyrkoperspektivet.
6. Nästa möte är gamla fullmäktiges gruppmöte i Rättvik söndagen den 15 nov.
Beslöt också kalla alla nyvalda till särskilt gruppmöte med lunch kl 12.30 i Rättvik för beslut
om valberedning och fortsatta förhandlingsförslag för fördelning av poster. Mötet börjar kl 13.
(De nyvalda som inte ingår i gamla fullmäktige kan inte erbjudas övernattning.)

Enligt uppdrag
Socialdemokraterna

Maria Lagerman
maria.661955@telia.com

