Stiftsfullmäktigegruppens möte. Ludvika församlingsgård den 20 september 2008
Närvarande: 18 av 42 ledamöter (27 ordinarie i fullmäktige)
Lunchen á 60 kr bekostas av deltagarna själva.
Kerstin Björk Västerås, Lars Ericson Västerås, Birgitta Eklund Västerås, Barbro Karlsson
Skoglund Grängesberg, Harriet Berggren Hallstahammar, Jan Burell Hedemora, Håkan Jansson Norrbärke, Jons Ingemar Larsson Mora, Sonja Lindell Ludvika, Ulla-Britt Emanuelsson
Älvdalen, Nils Uhlén Mora, Erik Hedin Västanfors Västervåla, Sören Sundin Avesta, Bo
Nilsson Hällefors, Grete Morud Almkleven Malung, Gunbritt Söderberg Säter, Maria Ströman Ramsberg, Lars Rydje Stora Tuna.
1. Kyrkovalsupptakt med inledning av gruppens ordförande Lars Rydje om huvuddragen
i valarbetets strategier.
2. Till sekreterare välja Maria Ströman att tillsammans med ordförandes godkännande
göra minnesanteckningar. (Ingen justeringsman behöver utses)
3. Beslöt fastställa föreslagen dagordning.
4. Kerstin Björk rapporterar om majmötet i Stockholm där hon och Lars deltog.
Varje stiftsfullmäktige deltog med två ledamöter. Kickie deltog genom annat uppdrag.
Mona Sahlin deltog en timme och var entusiastisk över kyrkopolitiska arbetet från så
otroligt många lokala socialdemokrater. Manifestet mejslades fram under helgen genom grupparbeten.
- Äktenskapsfrågan diskuterade vi i vår grupp förra valet och nu finns det med som
en av tre punkter under området ”Frihet”.
- Folder ”Du behövs i kyrkovalet” att använda för att motivera våra medlemmar och
sympatisörer att göra en insats.
- Våra största motståndare är de som arbetar utan partipolitisk hemvist.
Inlägg: Vi behöver lyfta fram värdet i nyttan av samverkan mellan politiken och kyrkan.
Inlägg: Fanns ledande socialdemokrater som vid skiljandet från staten argumenterade
för att vi inte skulle ställa upp som politiskt parti.
Inlägg: Ska vi bjuda in miljöpartister och vänstern att ingå i kyrkopolitisk allians? Eller agera för att få dem att åtminstone rösta på oss?
Lars: Riktlinjerna från centralt håll är att vi i första hand ska få socialdemokratiska listor i alla församlingar. I nödfall samlingslistor under vår egen partibeteckning (dvs det
ska framgå att man är socialdemokrat). Gotlands partidistrikt aviserar att man inte vill
agera/delta i kyrkovalet men frågan är under behandling.
Frimodig kyrka bjöd in till Stockholmsmöte och består av sådana personer som Sandal
och Sidenvall. De åkte ur POSK tidigare. Anser att de enda ”behöriga medlemmarna”
är de som tar nattvard. Något förvånande att Claes Bertil Ytterberg ska delta i mötet.
Vi har att få till 12.000 – 15.000 kandidater. Stockholm ansvarar för att ta fram centralt material. Olle Burell kan vidtalas att delta med sin pianist och kräver att Internationalen, Arbetets Söner och Vi bygger landet ska sjungas på alla möten. Finns pengar
att skicka ut folk. Distrikten ansvarig för distriktsprogrammen och att vara AK behjälpliga att göra lokala program. Helst samma valledning för alla valen.
Centralt har man avsatt mer än de 400.000 som fanns i förra valet, nu 1,4 miljoner.
Kandidatutbildning som ska vara obligatorisk kan rekrytera talare för de pengarna. Distrikten och arbetarekommunerna behöver också budgetera för kyrkovalet.
Stiftsbudgeten ökar mandatstödet från 1000 till 2000 under normalår och 4000 under
valår. 27.000 blir nu 108.000 kr. Just nu finns 24.000 kr kvar. Agera för att lokala
budgetar görs!
Inlägg: Lindesbergs arbetarekommun budgeterade 12.000 för trycksaker och utskick i
förra valet. Flesta församlingarna tog beslut om mandatstöd som finansierade.
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Inlägg: Röstkorten går ut med reklamen trots att de är direktadresserade och slängs av
många utan att man kollat.
Gruppdiskussioner kring manifestet.
Grupp 1. Frihet – Jämlikhet – Solidaritet – Hållbarhet är bra profilerande ledord och
ett positivt tillskott om Hållbarhet.
Saknar det kristna kärleksbudskapet som behövs både för budskapet i sig och för att
möta den kritik vi i vissa lägen får för att inte vara tillräckligt religiösa.
Börja eller sluta med något i stil med Fransiskus bön eller citat ut bibeln.
I församlingsverksamhet som arbetar med temagudstjänster har man väldigt goda erfarenheter att medborgarna uppskattar formen.
Utöver manifestet ligger frågan om varför vi ska ha politiska partier i kyrkovalet.
”Du behövs i kyrkovalet” är valagitation som alla medlemmar bör få lokalt.
Riktmärke 2-3 kr i mandatstöd per invånare för att finansiera partiarbetet.
Använda manifestet som underlag för lokalt program. 12-punktsprogrammet i sig
räcker nästan därvidlag.
Fotografera alla kandidater är ett tips till det lokala materialet.
Lokalt behöver vi kompletter med ”valfläsk”, konkreta frågor.
Grupp 2. Underhåll av kyrkorna behöver stiftet arbeta för fortsatt statligt stöd. Det
kan knappast vara en fråga på församlingsnivå. Ingen, inte ens de som lämnat kyrkan,
vill se ett förfall av byggnaderna. Bygden utan kyrka är otänkbar för alla. Men frågan
haltar när det är underförstått att ”någon annan” får se till att den står kvar.
Dopet viktigt för medlemskapet att prioritera i verksamheterna för att kyrkans ska finnas kvar.
Kvalitetssäkra verksamheten utifrån våra värderingar och inte från mörkblå.
Kyrkans roll i den tidigare förtryckarapparaten lever i minnet än.
Jämlikhet och demokrati hör ihop i manifestet.
Grupp 3. Kvinnor behöver inte mer ledningsutbildning än män, men har färre på ledande nivåer och behöver prioriteras pga det. Att kvinnoprästmotståndare inte får förekomma på ledande nivåer (kyrkoherdar) behöver hårdare profileras än manifestet.
Frågan har varit stor för socialdemokraterna i många år. Att ta kål på patriarkatet är en
politisk uppgift i högsta grad. Handlar inte bara om att våga, utan att vi måste. Demokratifrågan syns inte alls i manifestet. Skulle behöva få fram något hur vi kan spränga
gränser mellan tex Landsting/Kommun/Kyrka. Få fram den röda tråd som finns i samhällsbygget och som partierna är garant för.
Noteras:
Dop
Kyrkliga högtider
Öppna kyrkor
Kvinnliga ledare
Kvinnoprästmotståndare
Demokrati
Lars: Stiftets program måste vi ta fram gemensamt. Fyra huvudpunkterna självklara.
Vilka i övrigt känns stiftsangelägna? Folk från de tre distrikten bör uppdras att göra
program. Man kan inte vinna ett val på att INTE rösta. Är folkpartister i svenska kyrkan – FISK – mindre folkpartister?
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Valanalys finns som visar på oväntat starkt samband mellan kyrkoval och riksdagsval.
Viktigt att få fram att medlemmarna är inte till för kyrkan, utan kyrkan till för medlemmarna.
Inlägg: Mandatstöd finns inte i alla församlingar, fler har bidrag till valsedlarna dock.
Inlägg: Trestegshopp där riksdagsvalet är sista hoppet. Hur kan manifestet bidra till
valseger i riksdagsvalet. Och omvänt, hur kan kyrkovalet få draghjälp?
Inlägg: ”Älska varandra” var centralt förra valet. Vi lanserade ”Älska din nästa”. Ska
vi nu lansera ”Leva tillsammans”?
Många menade att Leva tillsammans var en bra sammanfattning av manifestet.
Lars: Vi har alltid tagit ansvaret själva för valarbetet. Ansvarsfördelningen är tydlig att
distrikten ska besluta att och av vem jobbet ska göras. Vi kan möjligen föreslå några
kyrkopolitiker att delta i distriktens arbete att fastställa program. Vore bra med någon
utanför kyrkopolitiken från distrikten.
Beslöt nominera Jan Burell, Ulla-Britt Emanuelsson, Lars Rydje, Kerstin Björck, Lars
Ericson, Maria Ströman och Bo E Nilsson.
5. Nomineringsarbetet
Dalarnas partidistrikt får ett förslag presenterat som innebär att senast nomineras 29
nov till kyrkomötet och stiftsfullmäktigelistorna.
Förslaget innehåller en valkonferens 21/3 på Lingården i Fagersta som fastställer kyrkomöteslistan. (3+2+1). Ett ombud per 200 medlemmar i AK. Senast 26/1 utses ombuden. Valkonferensen ska ha en gemensam valberedning vars ledamöter ska nomineras senast 26/1 (samtidigt med att ombuden utses i arbetarekommunerna). Valberedning föreslås ha möte den 14 feb. Valkonferensen ska ges i uppdrag att fastställa stiftsprogrammet.
Valkretsindelning till stiftslistan får till följd vilka arbetarekommuner som är berörda
att gemensamt eller ensamt fastställa sina respektive listor.
Runt 15 maj ska församlings/samfällighets-listorna vara inne hos stiftet.
När listorna är klara bör det kallas till valkonferens för alla nominerade, med en i Dalarna och en i Västmanland. Bergslagens kontrakt får åka till valfri konferens.
Partiets riktlinjer för nomineringarna: Varannan man/kvinna, två ungdomar/lista och
någon/några 60+.
6. Rapporter
Biskopen börjar fungera i sitt arbete och frågan om prästlönetillgångarna är uppe som
ärende på kyrkomötet. Centralt har man hållit inne 750.000 kr. Underbalanserad budget presenteras efter bidrag till Stiftsgården och Biskopsgården. Valet ligger på cirka
800.000 kr. Tre stiftskyrkor blivit utsedda till trestjärniga: Lunds och Västerås domkyrkor och Vadstena. Kyrkomöte nästa vecka. Stiftsmöte 11 oktober.
7. Mötet avslutas

______________________
Ordförande Lars Rydje
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