Västerås Stifts s-grupp

Länk till vår webb via e-post den 11 mars 2014

Närvarande: ordinarie ledamöter och ersättare

Protokoll årsmöte 9 mars 2014
Årsmöte med Socialdemokratiska Stiftsfullmäktigegruppen i Västerås Stift, i Jakobs kapell,
Borlänge, kl 13-13.40
Närvarande: Ordinarie ledamöter: Agneta Ivemyr, Antti Tsupukka, Britt Sandström, Jons Ingemar Larsson, Jörgen Eklund,
Karolin Andersson, Lars Rydje, Maria Lagerman, Renate Hermansson, Åke Bråten och ersättare Kjell Munther = 11 pers
Anmält förhinder: Ordinarie ledamöter: Anna-Karin Dahl, Görel Korkman, Ingemar Bergmark, Inger Wahlman, Karin
Karlsson, Kerstin Byström, Kjell-Olov "Olle" Jansson, Lars Ericson, Lars-Erik Lunå, Mikaela Karlsson, Roger Eklund, Stefan
Grundberg, Sten Ljusteräng, Ulla Nordlien, Ulla-Britt Emanuelsson samt ersättarna Anna-Kay Törnqvist, Bertil Bresell,
Birgitta Jonsson, Björn Flinth, Elisabet Palmkvist, Lars Evert Larsson, Lena Johnsson och Margot Stövling
Därtill ej närvarande: Ordinarie ledamöter: Nisse Bergström och Per Flinck och ersättarna Bror Limberg, Jan-Erik Wikman,
Lisbeth Wallman, Torbjörn Luth och Yvonne Krusell Neld.

1.

Mötets öppnande. Lars Rydje hälsar alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat

2.

Val av justerare: Beslöt att ordf och sekr justerar dagens protokoll med Kjell Munther.

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 dagordning med komplettering val av
gruppstyrelse, 5 ordinarie och 3 ersättare, samt frågan om ersättningsregler för förlorad
arbetsförtjänst vid möten i stiftsgruppen.

6.

Verksamhetsberättelse:
Lars Rydje rapporterade att Jörgen Eklund gjort en förtjänstfull insats att formulera innehållet
vilken fastställts av gruppstyrelsen per mail. Som vanligt har berättelsen nödgats delges de tre
distrikten som vill ha in den innan vi hinner ha årsmöte. Den är utskickad på e-post och brev till
de som saknar mail. Verksamhetsberättelsen antogs och lades till handlingarna.
Jörgen föreslog att nästa verksamhetsberättelse kan kopplas till resultat av arbetet utifrån
valprogrammet

7.

Ansvarsfrihet för styrelsen.
Då gruppen inte har någon egen ekonomisk förvaltning att redovisa, utan bara verksamhet, är
ansvarsfrihetsfrågan inte av brukligt slag. Anslagsmedel för 2013 har delats ut på distrikten vilket
försvårar en översikt av vilka resurser som finns. Innevarande medel hanteras från Dalarna.
Beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

8.

Val av gruppstyrelse, 5 ledamöter och tre ersättare.
Föreslogs en fördelning per distrikt om 2+2+1 samt att tillse att gruppstyrelsen inte bara ska bestå
av stiftsstyrelseledamöter i syfte att motverka ”maktkoncentration”
Beslöt att välja Jörgen och Agneta till ordinarie samt Britt ersättare för Västmanland, Lars och
Karolin som ordinarie och Åke Bråten ersättare för Dalarna, Maria som ordinarie samt Antti som
ersättare för Örebro.
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9.

Tid och plats för gruppens ordinarie möten:
Huvudregeln är att gruppmöten sker i samband med fullmäktige samt två lördagar under
verksamhetsåret. Ett vårmöte och ett höstmöte. Gruppstyrelsen sammanträder kl 13 den 24 april
för planering.
Beslöt att preliminärt bestämma vårmötet till 31 maj i Borlänge.

9.

Rapporter
a) Karolin berättade lite om resan till Moçambique, Levas Flor
b) Jon Ingemar berättade att rapporten från Chikweti i Niassa i norra Moçambique är på gång.
b) Maria och Britt berättade om kyrkomötesgruppens möte på Bommersvik då gruppstyrelsen
valdes och vi kan glädjas åt att vara representerade av Britt. Lars-Ola Dahlqvist rapporterade om
kyrkovalsstatistik. Vore intressant för en dag med stiftsgruppen. Vi ligger i nederkant på flera
områden, men inte i nivå med Norrköpings dåliga siffror. En föredragning om EUparlamentsvalet uppskattades även om den handlade mycket om arbetsrätt.
g) Lars berättade om att Kyrkans tidnings uppmärksammande av att vi har den äldsta och den
yngsta ledamoten av alla stiftsstyrelser hos oss.

10.

Ev. övriga ärenden.
a) Stiftets gräns är 2400 kr för förlorad arbetsförtjänst då man tjänstgör. Deltagande i gruppens
interna möten är helt utan arvode, men med reseersättning enligt partiets norm (18:50). Maria
föreslår att vi skall fastställa nivå för maximal ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Beslöt att tillämpa samma gräns för förlorad arbetsförtjänst som stiftet.

11.

Avslutning. Årsmötet avslutas kl 13.40 av ordföranden som tackade för visat intresse.

_______________________________
Lars Rydje, mötesordförande

___________
Maria Lagerman, mötessekreterare

Justerat i original 10 mars 2014
_______________________________
Kjell Munther, justerare

Socialdemokraterna i Dalarna c/o Lars Rydje, Nyckelby 53 781 94 Borlänge, lars.rydje@svenskakyrkan.se T: 070-3786177
www.gammelbo.se/stift.htm

