Årsmöte med Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift
2009-03-07 på Lindgården i Fagersta, kl 11-15.
Närvarande: Ulla-Britt Emanuelsson, Ulla Nordlien, Jan Burell, Kjell-Olov Jansson, Jons
Ingemar Larsson, Nils Uhlén, Maria Ströman, Kicki Strömgren, Sonya Lindell, Ingemar
Bergmark, Erik Hedin och Lars Rydje = 12 st.
Förra valet hade vi centralt 400.000 kr. KM medgav högre stöd, cirka 1,2 miljoner för oss. Nu
finns cirka 5 miljoner centralt. (Noterat i efterhand att det extra valmandatstödet i Västerås á
3000 kr är fördelat ut på distrikten i förhållande till antal mandat.)
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2.
3.
4.
5.
6.

Mötets öppnande. Lars hälsar alla välkomna.
Val av justerare: Ingemar Bergmark väljes.
Val av ordf för årsmötet: Lars Rydje väljes.
Val av sekreterare för årsmötet: Maria Ströman väljes.
Fastställande av dagordningen: Dagordningen fastställdes
Verksamhetsberättelse
Föredrogs av Rydje som meddelade att berättelsen varit nödvändig att delge partidistrikten redan.
Diskuterades att då Stiftsgården fått samma bidrag utan höjning flera år i rad framfördes förslag tidigare att se över saken vilket ledde till samtal mellan stiftsstyrelsen och
stiftsgården. Ett förslag om inkorporation till Stiftet har presenterats men att ha gårdens chef placerad i Västerås finns rimligen betänkligheter för. Nu fick stiftsgården
1,2 miljoner mer än i fjol. Lars har föreslagit att tillsammans se över de liggande utkasten för en framtida organisation för förankring hos Krister och Söderberg. Stiftsgården har lämnat en framställan om vissa samordningsinsatser. (Tex så som Fjällkyrkans ekonomi som sköts via stiftet.) Huvuddragen i organisationen bör rimligen vara
att chefen ska finnas på plats men att samarbetsformer kan utvecklas.
Diskuterades också Fjällkyrkans förhållanden. Verksamheten får bidrag med cirka 5
miljoner och dess kyrka ägs av den ideella föreningen. Kyrkoherden Söderbäck i
Lima-Transtrand vill föra över verksamheten och bidragen till församlingen som
varandes territoriellt ansvarig. Hyran har genom åren bestått av betalning av räntor och
amorteringar för det bygge som organiserades av lokala parter i föreningsform. Kyrkofonden bidrog till Tandådalens skapande med öronmärkta pengar. 60-80.000 besökare
per år. 40-årsjubileum 22 mars i Sälens Fjällkyrka.
Beslöt att med godkännande lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
Gruppen hanterar inga ekonomiska medel utan har bara verksamhetsförvaltning.
Beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
8. Tid och plats för gruppens ordinarie möten
Regelmässigt gruppmöten inför varje stiftsfullmäktige. 8 juni och 15-16 nov.
Dalarna har en lokal kyrkopolitisk konferens 4 april, troligen i Borlänge. (Klein,
Stjärnkvist, Grejder)
Beslöt att ha höstmötet 3 oktober kl 11 i Ludvika och vårmötet (årsmöte) lörd 13 mars
kl 11 i Fagersta.
9. Eventuella val. Inga fyllnadsval nödvändiga inom mandatperioden.
10. Val av valberedning. Inga fyllnadsval nödvändiga inom mandatperioden. Årsmötet får
utse egen valberedning.
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11. Rapporter
a) Prästlönetillgångarna. Beslutet om överföring upphävdes från överklagandenämnden. Stiftsfullmäktiges beslut om försäljning av 49 % blev överklagat.
Domkapitlet biföll överklagandenämnden, vars beslut överklagades av Lars
men visade sig inte ha rätt att överklaga. Domkapitlet överlämnade ärendet till
överklagandenämnden. Lantmäteriet har inte lagfart allt än. Kyrkomötets beslut om prästlönetillgångarna avslog att repressalier ska införas i kyrkoordningen men har resulterat i ett förslag som i vissa delar faktiskt strider mot den
lagstiftning som finns om beslutsvägar. Att ha årliga överläggningar och samtal med alla förvaltare tycks märkligt att lägga in kyrkoordningen.
b) Sammanslagningar av församlingar har gått bra. Namnfrågor har i vissa fall
varit omständliga.
c) Sjöviks folkhögskola har kontaktat Stiftet för samtal om framtiden. De har
starkt stöd från centerpartister.
d) Stiftets framtida prioriteringar kommer ställas på prov då dagens ekonomiska
kris ger effekt 2011-2012. Utträden och minskade inkomster är realitet. Kommunerna räknar med 20 procent lägre underlag. Enkäten till församlingarna har
skickats ut igen.
e) Diskussion om vikten av kultur och konst som arv att både förvalta och utveckla. Såväl 6:e sinnet som Via Dolorosa ventilerades.
f) Diskussion om församlingarnas profiler i sammanslagningar.
g) Diskussion om främjandearbetet för församlingarnas administration. Kan man
öka skatteuttaget 2 öre genom omfördelning av uttag för att finansiera främjandet?
12. Ev. Övriga ärenden
a) Remiss ”Styra-Leda”. Sonya Lindell föredrog ett genomarbetat underlag med
sammanställning av remissfrågornas utredningsförslag och liggande regelverk.
Bakom varje folkvald står 1600 personer (tillhöriga). Västerås hade 500 elektorer vid biskopsvalet, Stockholm kommer ha 1000.
13. Kyrkovalet
Kyrkomöteskonferensen 21 mars. Fördelningen 3-2-1 fungerar fortfarande inte, den
sjätte platsen gav Dalarna till Västmanland igen trots att Israelsson inte är aktuell längre. Dalarna har fler s-röster än hela Västmanlands landskap tillsammans, men det är ett
större befolkningsunderlag i Västmanlands landskap. Utifrån rösttalen har Dalarna
haft första platsen på listan. Representation 1 per påbörjat 200-tal medlemmar.
Lars Rydje har en valstatistik över hela Sverige som stiftsfullmäktigegruppens ledamöter får via mail om man rapporterat in sin adress till maria@gammelbo.com
Dalarnas kyrkopolitiska grupp har erbjudit alla partiorganisationer, föreningar och sidoorganisationer att man gärna besöker dem.
Ludvika träffade Kyrkans Unga med alla politiska partier och bjöd på Taco.
14. Mötet avslutades med ett tack till alla som deltagit.

______________________
Lars Rydje, mötesordf
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______________________
Ingemar Bergmark, justerare

_____
Maria Ströman, mötessekr.
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