Västerås Stifts s-grupp

2013-10-01

Via mail till ordinarie ledamöter och ersättare
valda att tillträda 1 jan 2014
Brevledes till de som saknar e-post.

Kallelse till höstmöte i Borlänge lörd 19 okt 2013
Härmed kallas du till höstmöte med Socialdemokratiska
Stiftsfullmäktigegruppen för mandatperioden 2014-2017.
Plats: Jakobsgården i Jakobs kapell, Borlänge, Mångatan 8
(karta och ledamotslista för samåkning bifogas i e-post).
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=667511
GPS koordinater till Jakobs kapell: 60.4836, 15.4014

Dagen tar sin början klockan 10.oo med lite fika sen vidtar
mötet. Lunch serveras (behov av specialkost el vegetariskt måste
anmälas särskilt). Vi beräknas sluta absolut senast 15.oo.
OBS – kvarvarande ledamöter i styrelsen samlas 09.30.
Förtäringen betalas av mandatstödet.
Det är viktigt att du anmäler ditt deltagande då maten beställs:
sekr Maria Lagerman 0702-406 409, maria.661955@telia.com,
eller ordf Lars Rydje tel 070-378 61 77, 0243-22 00 33,
lars.rydje@svenskakyrkan.se. Senast den 16 okt 2013.
Vi kan endast beställa lunch till dem som anmält sig.
Dagordningsförslag se nästa blad/baksidan.
Välkomna
Innevarande mandatperiods styrelse för Socialdemokraterna i Västerås Stift

PS: Innevarande mandatperiod har sista fullmäktigemötet i Rättvik, söndag 10 nov-måndag 11 nov.
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Dagordningsförslag:
1. Personlig presentation av alla närvarande som underlag till
valberedningen (se nedan).
2. Genomgång av vårt valprogram i stiftet (bifogas i mail)
3. Vad gör våra förtroendevalda och vilka uppdrag har vi att
besätta
a. på stiftet
b. i egendomsnämnden
c. i domkapitlet
d. övriga uppdrag
4. Val av s-gruppens egen valberedning, 3 ordinarie varav en
sammankallande samt förslagsvis 1 ersättare.
Ni som är förhindrade att delta får gärna maila en
presentation till maria.661955@telia.com med följande:
1. Namn, Län, Arbetarekommun, Församling?
2. Tidigare erfarenhet av kyrkopolitiskt arbete och hur länge
sedan började du?
3. Tidigare erfarenhet av kommun- och landstingspolitik eller
partiinterna uppdrag och hur länge sedan började du?
4. Hjärtefrågor i kyrkopolitiken, hjärtefrågor i stiftet?
5. Om du blev tillfrågad om ett uppdrag i stiftet, vilket skulle
du bli gladast av att bli tillfrågad om? Vilket annat uppdrag
skulle du kunna tänka dig att tacka ja till?
En samling av vad vi brukar ägna oss åt finns på vår interna
websida http://www.gammelbo.se/stift.htm

