Västerås Stifts s-grupp

Publicerat den 22 okt 2013

Kallade: ordinarie ledamöter och ersättare 2014

Protokoll gruppmöte 19 okt 2013
Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift, 24 pers
Närvarande: Ordinarie ledamöter: Karolin Andersson, Ingemar Bergmark, Nisse Bergström, Åke Bråten, Kerstin Byström,
Anna-Karin Dahl, Jörgen Eklund, Ulla-Britt Emanuelsson, Stefan Grundberg, Renate Hermansson, Agneta Ivemyr, Karin
Karlsson, Mikaela Karlsson, Görel Korkman, Maria Lagerman, Sten Ljusteräng, Lars-Erik Lunå, Ulla Nordlien, Lars Rydje,
Inger Wahlman. Ersättare: Lena Johnsson, Kjell Munther. Antti Tsupukka, Lisbeth Wallman = 24 personer
Anmält förhinder: Ordinarie ledamöter: Roger Eklund, Mattias Ekström, Lars Ericson, Per Flinck, Kjell-Olov "Olle" Jansson,
Jons Ingemar Larsson, Britt Sandström. Ersättare: Bertil Bresell, Björn Flinth, Birgitta Jonsson, Lars Evert Larsson, Bror
Limberg, Yvonne Krusell Neld, Anna-Kay Törnqvist, Jan-Erik Wikman.
Återbud: Ersättare: Elisabet Palmkvist och Margot Stövling
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Mötets öppnande. Lars Rydje hälsar alla välkomna.
Val av justerare: Beslöt att gruppens ordförande och sekreterare justerar dagens protokoll.
Fastställande av dagordningen: Beslöt att fastställa föreliggande dagordning.
Presentationer:
Då det är så många nya ledamöter kommande period (15 av 27 mandat, inklusive två ”nygamla”
och 9 av 14 ersättare) genomfördes en grundlig presentation med förberedda frågor i syfte att ge
valberedningen ett skriftligt underlag. Frånvarande ledamöter har erbjudits att lämna skriftliga svar.
Vårt lokala program för stiftsarabetet.
Lars Rydje gick igenom innehållet i det lokala program som gruppen antog inför valarbetet och
skall följas upp under perioden. Få AK skickade ut det lokalt. De som nu fått uppdrag i
stiftsfullmäktige ska ta del av materialet man fått via e-post och som finns att hämta på vår webb.
Uppdrag att välja på fullmäktigemöte måndag 9 dec i Falun (kallelse kommer från stiftet –
förhinder meddelas omgående till stiftet som vidtalar ersättare).
Med våra egna 27 mandat och centerns 15 mandat har 42 mandat en god majoritet av de 79
posterna. Uppdrag att besätta:
a) Valberedning (en från varje nomineringsgrupp, vi har haft Lars)
• 10 ledamöter och 10 ersättare
• Val av ordförande (varit Lars)
b) Fullmäktiges presidium – Vi bör ha ordförandeposten nu, haft Ingemar i presidiet.
• Ordförande
• 1:e vice ordförande
• 2:e vice ordförande.
c) Val av revisorer – Vi utgår från att inte längre ta bland sittande ledamöter. Var Lars Olsson,
men ersattes av Margot Stövling för oss.
• Tre lekmannarevisorer och tre ersättare
• En auktoriserad samt en ersättare (upphandlas av presidiet).
• Val av ordförande samt vice ordförande
d) Val av stiftsstyrelse – vi haft 6 och får nu 7 platser. Varit Lars, Jons Ingemar, Ulla-Britt,
Jörgen, Nisse, Maria och ersättare MISK, Anna-Kay, Britt, Lena, Birgitta, Birger (väljs i
första hand som personliga ersättare i andra hand tas någon annan ur gruppen)
• 14 ledamöter och 14 ersättare
• 1:e vice ordf samt 2:e vice ordf (varit Lars som 1:e, c som 2:e)
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e) Val av egendomsnämnd – vi har haft 3 platser
• 7 ledamöter och 7 ersättare
• Val av ordförande och vice ordförande
f) Val till domkapitlet – Vi har haft en ordinarie och en personlig ersättare (Byström/Nisse)
• Tre lekmannaledamöter samt tre ersättare
• Val av domarledamot samt ersättare för denne i domkapitlet (vi har haft Sune
Sandström)
g) Val av tre ombud och tre ersättare till föreningsstämman för Finnåkers kursgård Ekonomisk
förening (vi har haft Maria/Kerstin, ingen kan omväljas)
h) Val av ombud och representant för stiftet vid bolagsstämma med Västerås stifts skog AB
(varit Sjungargård)
i) Val av tre ombud och tre ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarkonferens i Västerås stift
(varit Lars/Kerstin)
j) Därtill skall valberedningen föreslå ledamöter till s-grupppens egen styrelse, 5 ordinarie och
3 ersättare i vald ordning att väljas på vårt årsmöte våren 2014. Varit Lars, Maria, Jons
Ingemar, Nisse plus en vakant, samt ersättarena Ulla-Britt, Anna-Kay och Jörgen.
S-gruppens egen valberedning och dess antal ledamöter:
Mötet diskuterade livligt olika alternativa arbetsmetoder för valberedningen för att möjliggöra en
förankring av föreslagna kandidater i partidistrikten i Örebro, Västmanland och Dalarna. Tidigare
tillsättningar och val har aldrig diskuterats i distriktsstyrelserna över huvud taget.
Jörgen Eklunds förslag vann bifall.
Beslöt att: Valberedningen får uppdrag att kontakta distrikten med sitt förslag.
Beslöt att: Antal ledamöter skall vara 5 ordinarie, varav 2 från Västmanland, 2 från Dalarna och 1
från Örebro samt 1 ersättare per distrikt
Mötet ajourneras för uppdelning distriktsvis att föreslå kandidater till s-gruppens valberedning
Beslöt välja enligt distriktens förslag:
Från Örebro Anna-Kay Törnqvist och Renate Hermansson som ersättare.
Från Västmanland Jörgen Eklund och Karin Karlsson samt ersättare Görel Korkman.
Från Dalarna Lars Rydje och Ulla-Britt Emanuelsson samt ersättare Inger Wahlman.
Beslöt att: välja Lars Rydje att vara sammankallande
Tid och plats för gruppens kommande möten:
Nya fullmäktige har sitt valsammanträde enligt ovan måndagen den 9 dec i Falun då gruppmöte
kommer att ske (troligen under tiden för valberedningsajourneringen).
Beslöt att sekr skickar en inbjudan till avgående och tillträdande ledamöter att samlas i Rättvik
redan kl 12 söndagen den 10 nov för gemensam lunch och gruppmöten. De tillträdande får äta
och resa för egen hand på stiftsbidragets bekostnad. Anmälningar till Maria för beställning av
lunchen.
Rapporter – Inga rapporter förelåg.
Ev. övriga ärenden
a) Rekommenderas att de som finns på Facebook anmäler sig till vår nationella grupp
”Socialdemokraterna i Svenska kyrkan” och blir vän med ”Folkkyrkans röst”.
Avslutning. Mötet avslutas med ett tack för visat intresse.

OK enligt mail 22 okt _____
Lars Rydje, ordförande

Maria Lagerman, sekreterare
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