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Före sammanträdets början

Kom väl förberedd! 

Håll reda på kommande datum.

Avsätt tid för att så tidigt som möjligt läsa handlingarna.

Du kan behöva ha kontakter med andra före sammanträdet.

Pröva vilka punkter på dagordningen där du vill vara aktiv.

Välj den/de punkter som är mest angelägna utifrån FK:s vision.

Gå bedjande in i arbetet, se moment 4:
”Att be och välsigna”



Du skaffar erfarenheter och lär dig efterhand!

Bestäm var du vill yttra dig. Utgå om möjligt från er församlingsinstruktion, 
det visar på förankring och långsiktighet. 

Koppla gärna till Kyrkoordningen avd 2, inledningen:
”…människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, 
en kristen gemenskap skapas och fördjupas, 
Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. 

Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift…”

Det inger respekt att kunna ärendet.

Förbered dig (helst endast stödord och stolpar).

Undvik att ”läsa innantill”.

Formulera ditt yrkande i förväg. Läs upp detta exakt. 

Lämna också över ditt nedskrivna yrkande till ordförande.



Var alltid frimodig! 

Gå vidare med yrkande ibland.

Ett yrkande kommer alltid i protokollet.

Du kan välja att begära votering om du bedömer det 
som lämpligt.

Du kan alltid anmäla reservation mot beslutet.

Framför kritik när det behövs, men presentera 
ALLTID ett bättre alternativ till det du kritiserar. 

Du kan välja att göra en skriftlig reservation 
(före justering av protokollet).



Var aktiv (på olika sätt)

Väck frågor.

Arbetsordningen visar hur det ligger till med frågor och motioner.

En motion ger tillfälle att tala om ett ämne du själv väljer.

Försvara alltid din motion så långt det är rimligt.

Försök att ha ditt förslag förankrat hos kyrkoherden och
några fler ledamöter.

Informera gärna ordförande i förväg att du kommer att 
lägga ett eget yrkande.  

Utan just dina yttranden, yrkanden och motioner 
gör vi ingen skillnad!



Humor och humör

Försök alltid tala vänligt och sakligt.

Låt kärlek genomsyra dina yrkanden.

Var inte rädd för att ge stöd åt andras goda förslag.

Var generös och bekräftande mot andra personer, 
även när du inte delar deras uppfattning i sak.

Använd gärna lite humor, försök vinna ett leende.

Undvik att visa negativa känslor, även om beslutet 
går dig emot.



Ta hjälp och sök stimulans

Studera utbildningspaketet.

Leta fram utkast till motioner och insändare under 
internt material.

Delta aktivt i rikstäckande nätverk.

Dela med dig av dina egna insatser, det kan stimulera 

några andra.

Ställ frågor och lär dig mer efterhand.



Var inte rädd för att fråga!

Vid sammanträdet, du visar bara att du vill förstå.

Ta del av andras erfarenheter, gärna någon du känner.

Riksstyrelsen arbetar för att bygga upp stödjande nätverk
där man ger råd och stöd till varandra.

En kontaktperson du alltid kan vända dig direkt till är:

För stiftsfullmäktige: Maria Andersson, Luleå stift

För kyrkofullmäktige: Jan Erik Amilén, Falkenberg


