Stiftsfullmäktigegrupp Rättvik 18-19 november 2007
Söndag kväll inleddes med 24 närvarande och slutade med 26 närvarande.
Måndag förmiddag genomfördes gruppöverläggningen med 26 närvarande.
Söndagen handlade om biskopsvalet.
Christina Schenning 75
Thomas Söderberg 74
Marika Markovits 73
Margarethe Isberg 52
Sven Hillert 37
Håkan E Wilhelmsson 27

Valresultatet blev helt oförutsett. Thomas Söderberg, 59 år, hamnade högre upp än väntat och
Maggie Isberg lägre ner än väntat. Hur Schenning kom så högt är något av en gåta varifrån
stödet kom. Ingen av de tre ledande kandidaterna har teologie doktorsexamen. Schenning
anges ha haft upp emot 20 arbetsplatser de senaste 10 åren. Hon sökte bland annat Ola
Söderbergs nuvarande jobb och har tjänstgjort med biskopen kanske 1,5 år.
Synpunkter som framfördes i diskussionen:
- En biskop ska inte sitta i 20 år.
- Vi befinner oss i en brytningstid. Marika har visat att hon danat nytt och jobbat upp en
stark volontärkår på stadsmissionen.
- Schenning har ingen tillräckligt lång erfarenhet att vara arbetsledare.
- Vi lever i något av olika världar på församlingsnivå och stift och behöver en biskop
som inte i första hand är arbetsledare utan en biskop som kan inspirerar och vägleda
oss att söka nya vägar i församlingarna.
- En förnyare efterfrågas på många håll och i valet kan vi inte ta hänsyn till att vi i
någon mån känner två av kandidaterna.
- Har funderat på att vi kanske skulle motionera om att en biskop bara kan sitta två
mandatperioder. Finns det stöd för en sån motion i gruppen?
- Isberg kom högt upp i provvalet i Strängnäs men åkte ner efter hearingen.
- En annan biskop har faktiskt föreslagit Marika som bästa tänkbara biskop.
- C-B Y har visat stort förtroende för förtroendemannakåren och till och med avstått
från att sitta med i AU. Frågan är om varken Thomas eller Maggie har den
inställningen.
- Undrar varför Schenning valt att inte arbeta som präst?
- Högsta chefen på Stadsmissionen måste vara prästvigd, det är en prästtjänst, på samma
sätt som chefen på Stiftsgården och Finnåker ska vara präster.
- Vill veta mer om den innan vi tar ställning. Efter Hearingen vore bättre att bestämma
en partirekommendation.
- Praktiskt mycket svårt att få ut ett förslag till alla socialdemokratiska elektorer i
kontrakten. Av elektorslistorna framgår inte vilka som är socialdemokrater. Hearingen
är den 12 dec och valet den 10 jan, med allt vad juluppehåll innebär.
- Med vad vi vet om kandidaterna i topp står Marika för den förnyelse och utifrånblick
vi behöver i stiftet. Vi kan redan idag välja Marika som den person som elektorerna
rekommenderas att rösta på. Sen vet vi ju ändå inte vad var och en röstar på.
- Vi kan föreslå både Thomas och Marika som de kandidater vi rekommenderar.
Överläggningarna avslutas utan beslut.
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Söndagen ägnades åt föredragningslistan och inleddes med ett konstaterande att vi som
grupp avvaktar hearingen den 12 december för att om möjligt försöka samla de deltagande
partivännerna direkt efter för ett beslut om rekommendation till elektorernas val den 10
januari 2008.
Inga synpunkter framfördes om förslaget till ersättare i egendomsnämnden eller förslag till
ersättningsnivåerna för förtroendevalda.
Synpunkter som framfördes om budgeten:
- Verksamhetsbidraget till stiftsgården är oförändrat och rent av sänkt under de senaste
fem åren. Det borde snarare höjas, när investeringsinsatsen är avklarad.
- Rättvik, Fjällkyrkan och Finnåker finansieras utöver verksamhetsbidragen med fem
präster tillsammans.
- Ska vi föreslå att stiftet inrättar en gårdsfond till stiftsgårdarna för framtida behov?
- Ska vi föreslå en fond för vistelsebidrag istället, så kommer verksamhetsbidraget till
dubbel nytta för församlingarna som kan låta fler åka på besök?
- Det är OK med en underfinansierad budget när det egna kapitalet är högre än
målkapitalet.
- Stiftsstyrelsen har inlett arbetet för att klargöra vad vi måste göra som stift, vad vi vill
göra som stift och vad vi inte behöver göra längre.
- På sikt finns prognoser om underskott på 6-8 miljoner kronor framkom igår.
- Servicebyrån finansieras av alla församlingar, och kostar 5 miljoner i utgifter (2,7 efter
intäkterna avräknade) och detta kan ställas mot att hela peronalkostnadsökningen är
1,2 miljoner annars.
- Vi behöver göra ”starka beställningar” på de tjänster stiftet ger till församlingarna.
- Kassaflödets ökning med 10 miljoner och den minskning det ger på likviditeten från
32 miljoner till 22 miljoner är angeläget att förvissa sig om att det är en engångsfråga
pga pensionsinbetalningen.
- Hur göra när man har flera förlag till förbättringar i budgetpresentationen? Svar:
förslag mottas med tacksamhet via mail till Lars Rydje så de kan tas med i nästa
budgetberedning.
- Få stift har så hög avgift som Västerås med sina 8 öre (vilket är oförändrat sen 1989).
Vid pennan och sedermera datorn satt Maria Ströman.
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