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Under året har gruppen träffats fem gånger, och styrelsen fyra gånger.
Vi har tagit upp frågan om samverkan mellan stiftsgruppen och de kyrkopolitiska grupperna
i de partidistrikt som finns inom Västerås stifts gränser d v s Dalarna, Västmanland och
Örebro län. Ett resonemang pågår att ha en annan organisation från riks till församling för
det kyrkopolitiska arbetet i framtiden.
Gruppens medlemmar är väl företrädda på ledande positioner inom stiftet, och vi kan säga
att det är lätt att få gehör för de förslag som kommer från de socialdemokratiska ledamöterna. I Västerås stift så är det så lyckligt att hela den ledande gruppen på kansliet är partikamrater vilket också underlättar för oss i vårt arbete. Det finns några frågor som varit problemfyllda under året det är dels framtiden för stiftsgården i Rättvik, samt arbetet med fjällkyrkan
i Sälen. Vi hoppas att vi under nästa mandatperiod kommer till lösningar i båda dessa fall. Vi
har också under året haft en lång rad med sammanslagningar av församlingar, viket har hos
många vållat oro inför framtiden, men de beslut som tagits har varit med anledning av att
detta varit nödvändigt för att möta framtiden.
Under året har kyrkovalet överskuggat annat arbete. Vi har genomfört valkonferenser, valberedningar, utarbetat valprogram. Många av gruppstyrelsens ledamöter har varit ute och talat,
och inspirerat partikamrater Vi lyckades väl genom att behålla de mandat vi hade i stiftsfullmäktige. Genom att de borgerliga grupperna gjorde förluster öppnade detta för att vi tog ett
nytt mandat i stiftsstyrelsen. Vi har på alla plan stärkt vår ställning i Västerås stift vilket är
glädjande. Vi vill tacka för stödet från våra partidistrikt det är viktigt att ha er i ryggen när vi
arbetar för en socialdemokratisk politik i kyrkofrågor.
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