Västerås Stifts s-grupp

Via e-post den 15 mars 2011

Kallade: ordinarie ledamöter och ersättare
Samt inbjudna gäster från visk och mp-i-svky

Protokoll årsmöte 12 mars 2011
Årsmöte med Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift, 17 pers
Närvarande: Ordinarie ledamöter: Ulla Bengtsson, Ingemar Bergmark, Nisse Bergström, Kerstin Björk, Karin Cladin, Göran
Edström, Ulla-Britt Emanuelsson, Nicklas Gustafsson, Håkan Jansson, Maria Lagerman, Jons Ingemar Larsson, Ulla Nordlien,
Lars Rydje, Anna-Kay Törnqvist. Ersättare: Birgitta Eklund, Bo E Nilsson och bland övriga förtroendevalda i stiftet för
socialdemokraterna: Erik Hedin (Finnåker) = 17 personer
Anmält förhinder: Ordinarie ledamöter: Jörgen Eklund, Kerstin Ernebrink, Per Flinck, Erik Hamnstedt, Lena Johnsson, Erik
Larsson, Gun-Britt Lennartsson, Rune Magnusson, Britt Sandström, Birger Sjungargård, Margot Stövling. Ersättare: Liv LundeAndersson, Sten Ljusteräng. Och bland inbjudna gäster: Birgitta "Fia" Wikström, Sten-Olof Eklund och Andreas Trygg
Därtill ej närvarande: Ordinarie ledamöter: Kerstin Byström och Grete Morud-Almkleven. Ersättarna: Agneta Selling, Anki
Rooslien, Barbro Karlsson Skoglund, Jan-Erik Wikman, Kjell Munther, Lennart Rixman, Runo Nilsson och Sonya Lindell. Och
bland inbjudna gäster: Göran Melesjö, Kerstin Lundh, Ann-Catrin Lofvars, Kerstin Holdo Nordström

1.

Mötets öppnande. Lars Rydje hälsar alla välkomna och meddelar att vår inbjudne gäst,
stiftsjägmästare Erik Ling blivit akut sjuk.

2.

Val av justerare: Beslöt att välja ordf och sekr att justerar dagens protokoll.

3.

Val av ordförande för årsmötet: Beslöt att välja: Lars Rydje.

4.

Val av sekreterare för årsmötet: Beslöt att välja: Maria Lagerman.

5.

Fastställande av dagordningen: Beslöt att fastställa föreliggande dagordning.

6.

Verksamhetsberättelse:
Lars Rydje meddelade att stiftsstyrelsegruppens ledamöter diskuterat förslaget och som vanligt har
den delgivits distrikten som vill ha in verksamhetsberättelsen innan vi hinner ha årsmöte. Lars
Rydje läste igenom verksamhetsberättelsen vilken antogs och lades till handlingarna.

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Konstateras att då gruppen inte har någon egen ekonomisk förvaltning att redovisa utan bara
verksamhet, är ansvarsfrihetsfrågan inte av brukligt slag.
Beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gågna året.

8.

Tid och plats för gruppens ordinarie möten:
Gruppmöten sker i samband med fullmäktige samt två lördagar under verksamhetsåret. Ett
vårmöte i Fagersta och ett höstmöte i Ludvika. Nämndes att styrelsen föreslår en utflyktsdag inom
stiftet för alla ledamöter på försommaren, eventuellt med övernattning. Förslag framfördes och
kan lämnas till sekreteraren och ordföranden.
Beslöt att nästa heldagsmöte är 10 september i Ludvika församlingshem.

9.

Rapporter
a) Gruppen har med 2011 års mandatsstöd cirka 99.000 kr.
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b) Kerstin Björk rapporterade om arbetet i SKUT-nämnden som har svårigheter att finna
majoritetsförslag för de besparingar man ålagts. SKUT kallas från kansliet Utlandskyrkan helt
plötsligt. Diskussion om hur viktigt det är att inte göra anspråk att vara enda kyrkan utomlands.
c) Namnändringen till Act-Alliance diskuterades. Nämnden äger rätt att besluta om namnet men
kyrkostyrelsen beslutar om införande av ny logga. Förslag att uttala oss mot namnändringen från
gruppen, i synnerhet som ärendebehandlingen är dåligt förankrad på lokalplan. Svenska kyrkans
internationella arbete duger gott som namn.
Beslöt att ordf och sekr får i uppdrag att skicka in en skrivelse.
d) Kyrkomötesombuden har haft en träff på Rönneberga. Rådslag om partiets förhållande till
kyrkopolitiken har kyrkomötesgruppen fått i uppdrag att vara initiativtagare till. ”Spelet om
Folkkyrkan” presenterades som ett material att i arbetarekommunerna/s-föreningar och
kyrkopolitiska grupper skapa diskussion kring frågan om kyrkopolitiken i partiet.
e) Kort rapport om strukturutredningen som ska presenteras i vår för beslut på kyrkomötet 2012.
f) Stiftets ekonomi framöver och stiftsstyrelsens budgetarbete. Redogjordes för förslag att arbeta
med kreativa grupper under fullmäktigemötet där ledamöterna involveras i budgetarbetet och dess
prioriteringar.
g) Lars Rydje redogjorde för verksamheten i Afrika i korta drag. En resa var planerad för
kombinerat vänstiftutbyte och möten om skogsprojekten från Västerås Stift, vilket blev inställt då
biskopen skadade foten.
h) Stiftsgården. Ingemar Bergvik talade om stiftsgården som en strategisk framtidsplats för stiftet.
Sen 1996 års nya tillhörighetsregler är gårdens ungdomsverksamhet desto viktigare.
i) Fjällkyrkan i Sälen. Överklagandenämnden har av formella skäl undanröjt domkapitlets beslut
men sakprövning medges separat prövning.
10.

Ev. övriga ärenden – Inga övriga ärenden.

11.

Avslutning. Årsmötet avslutas med ett tack till arrangörerna i Fagersta och ett tack för
visat intresse.

_______________________________
Lars Rydje, ordförande

________________________________
Maria Lagerman, sekreterare
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