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Via mail till ordinarie ledamöter och ersättare
samt ledamöter från visk och mp-i-svky.
(Ingen postbefordran till dem som saknar mail)

Protokoll från Höstmöte i Ludvika lörd 9 okt 2010
Närvarande: Bergslagens Anna-Kay Törnqvist och Maria Lagerman. Domprosteriets Britt Sandström, Jörgen Eklund och Birgitta Eklund. Nedansiljans + ND Grete Morud-Almkleven, Jons Ingemar Larsson och
Ulla-Britt Emanuelsson. Norra Västmanland Nisse Bergström. Tuna Göran Edström, Lars Rydje och Ulla
Nordlien. Västerbergslagen Håkan Jansson, Kerstin Byström, Kerstin Ernebrink, Margot Stövling, Sonya
Lindell och Barbro Skoglund samt från Finnåkers Styrelse Erik Hedin. = 19
Anmält förhinder: Bergslagens Bo E Nilsson. Domprosteriets Kerstin Björk och Nicklas Gustafsson
Falu Erik Larsson, Lena Johnsson och Runo Nilsson. Södra Västmanland Erik Hamnstedt, Karin Cladin,
Per Flinck och Rune Magnusson. Tuna Birger Sjungargård, Gun-Britt Lennartsson och Kjell Munther = 13
Ej anmält: Domprosteriets Lennart Rixman, Nedansiljans + ND Ingemar Bergmark, Jan-Erik Wikman och
Liv Lunde-Andersson, Norra Västmanland Agneta Selling och Ulla Bengtsson, Tuna Anki Rooslien och
Sten Ljusteräng = 8.
Från ledamöterna i misk och visk fick vi besked om tre förhinder av sex inbjudna.

1. Mötets öppnas av Lars Rydje med en bön och psalm 181 ”Nu är det morgon”.
2. Formalia: Mötesanteckningar justeras av ordförande och sekreterare.
3. Fyllnadsval pga avsägelsen ur fullmäktige och gruppstyrelsen mm.
Beslöt enligt valberedningens förslag att till stiftsstyrelsen nominera Jons
Ingemar Larsson.
Beslöt enligt valberedningens förslag att välja Jons Ingemar Larsson till ordinarie ledamot i gruppstyrelsen under mandatperioden samt att till ny ersättare
välja Ulla-Britt Emanuelsson (tillika sammankallande i valberedningen).
4. Inrättande av kontraktsgrupper
Styrelsen presenterade ett förslag sen förra gruppmötet att organisera lokalt
samarbete i stiftets kontrakt. Syftet är att underlätta samarbete, diskussioner
och erfarenhetsutbyte på lokal nivå för all slags kyrkopolitiska frågor. Domprosteriet berörs inte då de är ett kontrakt med en arbetarekommun och en
samfällighet och därigenom har det lokala samarbetet etablerat.
Styrelsen föreslår att kontrakten utser en kontraktskontakt, arbetsgrupp eller
gruppstyrelse (vilket fordras om man avser ha egen ekonomisk hantering),
varav minst en person bör ha något stiftsuppdrag för att vara en länk till stiftets fullmäktigegrupp. Stiftsgruppens styrelse kan användas som resurs i arbeSocialdemokraterna i Dalarna c/o Lars Rydje, Nyckelby 53 781 94 Borlänge, lars.rydje@svenskakyrkan.se T: 070-3786177
www.gammelbo.se/stift.htm
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tet om så önskas. I första hand är kontraktsgruppernas omkostnader en fråga
för respektive arbetarekommun.
Första uppgiften blir att inventera vilka personer som har församlingsuppdrag
inom kontraktet. Via Monika Sundlin i Västerås partidistrikt kan man undersöka vilka som finns registrerade i medlemsregistret med lokala kyrkliga uppdrag. Monika.sundlin@vastmanland.sap.se Sannolikheten är dock stor att
många arbetarekommuner inte rapporterat in alla aktuella uppgifter.
Stiftsgruppens styrelse initierar arbetet i de kontrakt som inte är närvarande
idag, Falun och Södra Västmanland.
Beslöt utse ansvariga för start av kontraktsgrupper enligt följande:
Bergslagens
Nedansiljans + ND
Nedansiljans + ND
Norra Västmanland
Tuna
Tuna
Västerbergslagen

Maria Lagerman
Ulla-Britt Emanuelsson
Jons Ingemar Larsson
Nisse Bergström
Lars Rydje
Göran Edström
Sonya Lindell

5. Info om partiets rådslag ang kyrkopolitiken.
Diskussionsmaterial kommer att behandlas i varje Arbetarekommun om vad
man tycker om att partiet går ut i kyrkoval under partinamn. I diskussionen
framkom:
- Fordrar nog ett gediget arbete att få partivänner att förstå vikten av partiarbete som inte överlämnas på ”redan frälsta”.
- Viktigt att visa upp vad Folkkyrkan är, i förhållande till frikyrka. Oerhört viktigt för arbetarrörelsen att hålla ihop och inte bli något slags alternativ till
”kyrkans väl”.
- Efterlys gärna rådslaget i arbetarekommunerna!
- Bra arbetsuppgifter för kontraktsgrupperna.
- Kyrkomötesgruppens styrelse där Britt är ledamot och Lars adjungerad
kommer ha ett möte i november där frågan troligen kommer upp.
6. Rapport från kyrkomötets första session.
Alla våra ordinarie ledamöter deltog, dvs Britas Lennart Ericsson, Peter
Egardt, Kerstin Björk, Lars Rydje, Britt Sandström och Maria Lagerman.
Lars har varit ålderspresident sen 1 april då det gamla presidiet upplöstes.
Lars, Britt och Maria berättade om några av de ärenden som behandlats och
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visade var man kan hitta betänkanden på Svenska kyrkans websida:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=699237
De böcker och material som ledamöterna fick del av visades upp vid ett bokbord.
7. Rapporter:
a) Gruppens ekonomi: Finns för närvarande 40.600 kr i Dalarna som
skall kompletteras med de 20.000 stiftet skickade till Västmanland.
Därtill har 4.000 kr skickats till Örebro partidistrikt.
b) Domkapitlet tillstyrkte överklagandet ang Fjällkyrkan. Ett beslut som
sedan har överklagats av Lars Rydje.
c) Egendomsnämnden: Britt rapporterade om funderingar kring skogsprojektet och Lars kompletterade med biståndsprojektet Levas Flor.
d) Stiftsstyrelsen. Fastighetsplanerna runt Hagbard handlar om att avstå
de fastigheter som ligger på domkyrkosidan av Kyrkogatan vilka kostar
cirka 650 000 kr i årshyra för Stiftet till Västerås Samfällighet. Samfälligheten arbetar för att använda lokalerna till bl.a. besökscentrum. För
att kompensera utrymmesbehovet kunde kanslihuset byggas ut i ”mellanrummet” som är obebyggt till motsvarande utbyggnad som finns åt
andra hållet. De gamla stallarna som finns bakom planket utmed gatan
och röda längan vid åkanten ingår i planerna. Runt 20 miljoner skulle
en ombyggnad kosta. Fullmäktige kommer få en rapport för att ta
ställning till en viljeinriktning.
e) Budgetarbetet pågår. Stiftsstyrelsen behandlar ärendet 18 okt fvb fullmäktige. 2011 budgeteras för ett överskott på 864 000. 2,2 milj på förtroendevalda (minskning med 275 000), biskopssekretariatet ökat med
444 000 till 3,1 milj vilket inkluderar vigningstjänster och alla pensionsavtackningar (som bara präster fick tidigare). 15,8 milj för planering
och kansli (+44 000) varav ingår administrativa servicebyrån 1,1 milj i
främjande. Församlingsavdelningen 32,6 milj (minskat med 523 000).
Stiftsgården, Finnåker, Fjällkyrkan 15,2 milj. 17,6 milj i församlingsbidrag. 0,5 milj för oförutsett (Nåsspelen får 25 000 kr ur de medlen i år).
Målkapital 50 milj. Finns därutöver 30 milj.
8. Övriga frågor:
a) Veteranförening för de som någon gång varit ledamöter (eller sitt kvar
nu och haft uppdraget i minst 20 år) i Kyrkomötet ska startas i oktober. Alla fullmäktigeledamöter som vet med sig att man på hemmaplan
har någon som kvalificerar sig för föreningen, skall informera dem om
starten. Mer info har skickats ut på mail till fullmäktigeledamöterna.
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b) Tro & Politik är det nya namnet på Broderskaps tidning. Föreningen är
i stort behov av nya prenumeranter. Det erbjudande som mailats ut till
fullmäktigeledamöterna är ett specialpris som kostar 126 kr/kvartal (12
nr), 225 kr/halvår (24 nr), 441 kr/helår (49 nr) under förutsättning att
man anmäler sin beställning via mail till marta.axner@gmail.com
9. Nästa möte är gruppmötet på fullmäktigemötet i Rättvik 14-15 nov samt årsmötet som bestäms hållas i Fagersta församlingshem Lindgården, Lördagen
den 12 mars kl 11-15. Mötet beslöt inbjuda stiftsjägmästare Erik Ling för en
genomgång av skogsprojekten i Afrika, både det kommersiella och biståndsprojektet Levas Flor.
10. Mötet avslutas med sången ”Nya internationalen” och ordförande tackade för
visat intresse.
Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna i Västerås Stift genom Maria Lagerman

Protokollet finns att hämta på vår websida: http://gammelbo.se/stift.htm
Gruppstyrelse: Ordf Lars Rydje, sekr Maria Lagerman, ledamöter: Jons Ingemar Larsson, Kerstin Björk,
Niclas Bergström. Ersättare: Ulla-Britt Emanuelsson, AnnaKay Törnqvist, Jörgen Eklund.
Valberedning fullmäktigegruppen: Birgitta Eklund, Ulla-Britt Emanuelsson, Anna-Kay Törnqvist.

