Stiftsfullmäktigegruppens årsmöte. Fagersta den 5 april 2008.
Närvarande: 14 av 42 ledamöter (27 ordinarie i fullmäktige) Lunchen kostar 96 kr och betalas av varje
deltagare själv.
Kerstin Björck, Västerås
Lars Ericson, Västerås
Grete Morud Almkleven, Malung
Kicki Strömgren, Ludvika
Maria Ströman, Ramsberg
Birgitta Eklund, Västerås
Lennart Rixman, Västerås
Gunbritt Söderberg, Säter
Harriet Berggren, Hallstahammar
Sonya Lindell, Ludvika
Birger Sjungargård, Säter
Erik Hedin, Fagersta
Bo Nilsson, Hällefors
Lars Rydje, Borlänge
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Mötets öppnande. Lars Rydje hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.
Val av justerare. Beslöt att välja Kerstin Björck.
Val av mötesordförande. Beslöt att välja Lars Rydje.
Val av sekreterare. Beslöt att välja Maria Ströman.
Fastställande av dagordning. Beslöt att fastställa föreslagen dagordning.
Verksamhetsberättelse. Lars meddelar att alla tre partidistrikten redan fått del av förslaget till
verksamhetsberättelse. Berättelsen lästes upp. Beslöt att godkänna verksamhetsberättelsen.
7. Ansvarsfrihet. Styrelsen har inga ekonomiska medel att hantera eller revidera. Föreslås att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för gångna verksamhetsåret. Beslöt att bevilja sittande styrelse ansvarsfrihet.
8. Tid och plats för gruppens ordinarie möten.
a) Lördag den 20 september 2008 i Ludvika med diskussioner om politikerrollen utifrån
kyrkoordningen.
b) Årsmöte den 28 mars 2009 i Fagersta.
c) Ett gruppmöte i augusti 2009 inför valarbetet med central valplan inför kyrkovalet den
20 september 2009. Syftet är att socialdemokratiska kyrkopolitiken ska synas som en
röd tråd genom alla led. Partibeslut att alla arbetarekommuner är skyldiga att bistå i
kyrkovalsarbetet. Alla som nomineras att kandidera för partiet på valsedlar ska ha
gemensamt ansvar för alla stora val – EU, kyrkan, riksdag. Tidigare erfarenheter visar
att vi har mest genomslag i valarbete som riktas till våra sympatisörer, snarare än att nå
andra partiers sympatisörer. Ökat valdeltagande är inte alltid en fördel för oss. Viktigast
att erbjuda och utforma den politik som våra väljare vill ha, än vad vi tror att dom vill
ha. En diskussion om att vi och centern sannolikt blir enda partier som står för en central kyrkopolitik, till skillnad från andra grupperingar som påstår sig stå utanför partipolitik. ”Opolitiskt kyrkoval” kan bli en linje från vissa. Populistisk att peka ut partier och
politiker som något fult. Begreppet kyrkopolitiker ersätts alltmer av ”förtroendevald”
som tenderar att avpolitisera uppdraget. Kyrka-Samhälle-Arbetsliv behövs för att få politiken att hänga ihop bättre. Önskemål att valplanen kunde finnas redan till fullmäktige
i november. Kyrka-Samhälle är/borde vara linjen i partiprogrammet. Vi behöver undersöka hur arbetet i praktiken sett ut kring Kyrka-Arbetsliv som ursprungligen var ett arbetsområde för Västerås Stift att bygga upp. Folkhälsoarbete utvecklas nu i många
kommuner och där borde vi som kyrka delta i arbetet. Hur stor del av den allmänna debatten ska vi som kyrka delta i och när uttalar vi oss som aktiva i kyrkan eller i andra
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roller? Hur ofta ser vi till att ta upp kyrkopolitiska frågor inom arbetarekommunen. I
flyktingfrågor kom vi på kollision med partiet.
d) 2 juni 2008 stiftsfullmäktige i Västerås och Rättvik 16-17 november 2008.
9. Ev val. Inga val finns att förrätta.
10. Rapporter
a) Ordförandegruppen i alla stiften träffas årligen. Senast diskuterades mandatstöd och
fullmäktigemöten. Västerås stift har det sämsta med 1000 kr/mandat. Uppsala har 3000
kr plus dubbelt upp valår. Västerås stift har inte ont om pengar med sina 80 miljoner i
eget kapital. Rydje har väckt frågan om att dubblera mandatstödet i sig, samt dubbelt
upp valår och utvidga fullmäktigemötena till fortbildning och möjliggöra starkare
gruppmöten. Cirka 100.000 skulle vi då kunna ha för stiftsnivån med våra 27 mandat.
En förändring skulle kunna beslutas vid budgetmötet i höst. Sammanträdesarvodet har
länge varit just 1,5 % av basbeloppet. Diskussion om att ersättarna inte får något arvode
alls om de inte kallats att tjänstgöra. Ersättare som inte kallats bör få reseersättning, förlorad arbetsförtjänst och halvt arvode. Önskemål att det rullande schemat ska fortsätta.
Enklare att få ledigt från arbete om man är kallad. För djupare insikter i frågor kunde
arbetsgrupper i ämnesområden vara en metod. Beslöt att arbeta för att rullande schemat
ska fortsätta och att ersättare erbjuds att anmäla närvaro med halvt arvode, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.
b) Uppdraget att möta inkomstminskningen är i själva verket en fråga om utgiftsökning
som behöver mötas med en strategi. Arbetet pågår, samtidigt som bokslutet ser ut att ge
plus 13 miljoner varav 8 miljoner är tillfälligt församlingsbidrag och 3,5 miljoner är
”överskott” i pensionsavsättningar.
c) Anlitar ett oberoende bolag för granskning av konsekvenserna av överföring av
skogsinnehavet enligt olika alternativ. En ökning av avverkning har skett för att trygga
avkastningen och säkra tillgångarna i placeringar i bl.a. vindkraft, Afrika och värdepapper. Men det ska bara pågå i max fyra år då man är i fas med tillväxten igen. Svårt
att vara föregångare och föreslå nya strukturer.
d) Moçambique – Levas Flor arbetar för fullt (golvet i Britas Lennarts rum är afrikansk
parkett i syfte att vara demonstrationsobjekt). Skogsfonden är en av Europas största
fonder med sina 130 miljoner dollar och lika många hektar.
e) Stiftsstyrelsen har släppt ägandet till Malingsbo Rehabcenter. Nya bäddar på Rättvik
finns avsatta medel och upphandlas. Hissen på biskopsgården har varit mycket rabalder
kring med överklagande. Pågår projekt kring konfirmationsläger, förstorad Via Dolorosa, fastighetsförvaltning i Bergslagen, servicebyrån i Dalarna mm. Diskussion om hur
kyrkoantikvarisk ersättning fördelas och klarläggs att prioriteringen i huvudsak sker
från länsstyrelsernas yttranden. Skattebefrielse och momsplikt/bidragen diskuteras på
central nivå med skattemyndigheterna.
11. Motioner stift, kyrkomöte etc
a) Utifrån diskussionerna kring valarbetet ovan: Beslöt att uppdra åt styrelsen att se över
hur arbetet sett ut och möjligheterna att skriva en motion kring Kyrka-Arbetsliv.
b) Frågan om tidsbegränsade biskopsförordnanden? Beslöt att uppdra till styrelsen att göra
ett förslag till motion om saken.
12. Biskopsvalet. 17 röster gjorde att Maggie Isberg förlorade, 30 frånvarande röstberättigade.
13. Inga övriga ärenden
14. Avslutning. Mötet avslutades och ordförande tackade för visat intresse och konstruktiva diskussioner.

______________________
Lars Rydje, mötesordf
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______________________
Kerstin Björck, justerare

______________________
Maria Ströman, mötessekr.
2 (2)

