Västerås Stifts s-grupp

Via e-post den 22 sept 2011

Kallade: ordinarie ledamöter och ersättare, våra
ledamöter i kyrkomötet samt andra s-förtroendevalda
Samt inbjudna gäster från visk och mp-i-svky

Minnesanteckningar 10 sept 2011
Höstmöte med Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift
Närvarande: 17 personer

För första gången var vi i Lillkyrkan i Ludvika med vårt möte.
En fin kyrka till vilken vi gärna återvänder.
Styrelsen hade sitt möte klockan 10.oo-11-oo där vi gick igenom vad vi skulle ta upp på gruppmötet.
Klockan 11.oo kom Stiftsjägmästare Erik Ling och hade en fin genomgång av egendomsförvaltningen. En
genomgång som tog en timma och trettio minuter. Här gick Erik tillbaka i historien fram till våra dagar
med förslag om nya ordningar för att avkastningen skall bli så bra och jämn som möjligt. Vi var
tacksamma för att Erik kom till oss, och alla var nöjda med vad han haft att förtälja.
Efter en välsmakande lunch återupptogs förhandlingarna.
Vi gick igenom turerna med fjällkyrkan, där vi kunde konstatera att verksamheten kommer att upphöra i
nuvarande form. Allt måste ske enligt de regler och normer som finns mellan fack och arbetsgivare.
Många uttryckte sin oro för framtiden, men i dagsläget är det som det är.
En genomgång gjordes också vad gäller Levas Floors verksamhet. Där kunde vi glädjas åt att det tillsatts
en ny styrelse, med ledamöter som har skoglig kunskap och företagsvana. Efter det besök som dessa nya
styrelseledamöter gjort framstår det som att det finns en framtid för vårt afrikanska projekt. Vi skall räta
på ryggen därför att vi har gjort ett enastående socialt arbete där. Det fanns en optimism i den rapport
som lämnades av styrelseledamöterna efter hemkomsten från Mocambique.
Frågan om strukturutredningen togs också upp och här delgav Sonya och C G Lindell oss några viktiga
punkter att se upp med vid remissbehandlingen. Dels vem som skall utse församlingsråden kyrkofullmäktige eller kyrkorådet. Dels att understryka vikten av att förtroendevalda deltar i allt
församlingsarbete.
Sen kom dagens höjdpunkt när Folkkyrkospelet presenterades, och mottogs med stor entusiasm. Ett par
grupper spelade en stund, och alla skulle nu hålla ögonen på arbetarekommunen så att spelen inte ställdes
undan utan att användas. Det var stoj och glam kring spelplanerna vilket visar att formen för samtal kring
kyrkopolitiken var ett lyckokast.
I övrigt info från stiftsstyrelsen mm mm.
Mötet avslutades vid klockan 15.oo.
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