
FRIMODIG KIRKA i Linköpings stift

Protokoln fråm sfyre§sernöte den lS äilril Z01B

Plats: Hos Catharina Kjellgren kl lg-21

Närvarande:
- Kjell O Lejon, ordforande
- Robert Birgegren, vice ordforande (via Skype)
- Catharina §ellgren, kassör
- Niklas Adell, ledamot
- Mathias Swartling, ledamot
- Björn Lundmark, ledamot (via Skype)
- Jacob Crustafsson, sekreterare

Frånvarande:
- Emelie Lundmark, suppleant
- Anders Ulvestrand, suppleant

- Mötet öppnades i bön och dagordningen fastställdes.
- Beslutades att Mathias justerar protokollet.

Dagordning:

l. Diskussion om styrelsens konstitution efter årsmötet
2. Information från FK riks sedan sist - Kjell
3. Information från kyrkomötet - Kjell
4. Information från stiftsfullmäktige & domsrkoförsamlingen - Niklas
5. Information från Vadstena forsamlingar - Robert
6. Förslag på ärenden till Niklas & Kennerth infor FK rikssamling i Stockholrn
7. Närvaro på ordförandekonferensen den Zl aprll
8. Diskussion och samtal om andligt fokus och motioner i enlighet med Niklas skrivelse till

årsmötet 2018

9- Status på insatser och diskussion hur vi blir fler medlemmar där vi saknar representation
10. Prioritering av ärenden från valutvärderingen
1i. Ekonomirapport - Catharina
12. Ovrigaärenden

13. Avslutning
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FRIMODIG KLRKA i Linköpings stift

Anteckniilgar från sfyrelsemöt*t

1.

2.

J-

Diskussion om s§relsens konstitution efter årsmötet

Styrelsen faststiiller årsmötets utsedda roller. Styrelsen beslutar att odforande & kassör

varforsig äger rätr altteckna forenings flrma. Mathias & Bjöm presenterade sig.

Information fråa FK riks sedan sist

Inget nytt från FK riks.

Information från kyrkomötet (Kj ell)

Från kyrkomötesfronten intet nytt. De dagar vi i kyrkomötesgruppen skulle sammanstråla
sfiilldes in på grund av allvarlig sjukdom hos gruppledaren.

Viktigare än någonsin är attvi finns i kyrkomötet och överhuvudtaget i vår Svenskakyrka,
dar vi har en ärkebiskop som svajar på målet om undrens existens och som inte öppet kan
skilja på Jesus Kristus om Muhammed.

Nästa möte infor kyrkomötet blir i borjan på juni. Leif Nordlander är gruppledare.

Ny 3:dje ersättare i §rkomötet från FK i Linköpings stift är Emelie Lundmark. Bert Lönndal
har också ffiu en ersättarplats for FK i Lund stift. Totalt är det 10 ordinarie och 1 ersåttare till
varje ordinarie plats. Inplanerade §rkomöten är 2-5 oktober och 19-21 november.

Kjell kommer prioritera samverkan med andra grupper for att ffi ett ökat stöd for våra förslag.

Information från stift s fu I lmäktige & dom§rkoforsaml ingen §iklas )

Kyrkofullmäktige i Domprosteriet: Den 14 mars ägde en "målkonferens" rum, som visade
sig handla om de mål kyrkorådet satt upp for 2018 och om de mål kyrkorådet ska arbeta
med under 2Al9.Detta framgick dock inte av inbjudan och heller inte målen för 2018. Man
redovisade arbetet med målen för 2017 . Till dem horde att arbeta med dopet och en grupp
redovisade glatt att man med h3älp av ennyrnräLtad möjlighet att "boka dop" (o, det sades

så!) på nätet höjt antalet dop under 2018 jämför med 2017.Den pastorala eller §rkliga
analysen av innevarande läge lyste med sin frånvaro. Insikten att dopet är ett av kyrkans två
huvudsakrament och ska behandlas därefter lyste också med sin frånvaro. Ett annat mål var
något som hade med satsning på barn och ungdom att göra och en grupp anstiillda hade
arbetatfram ett material som pråglades av insikter som att "framtiden finns hos våra barn
och ungdomar" fiämför ler 29:L1) och presenterades under parollen "Vi har haft så roligt i
vår arbetsgrupp". Sedan fick varje forsamlingsråd i uppgift att utifrån ett par snävt stiillda
frågor ge sina synpunkter Mitt huvudintryck är alt det hela inte var pä allvar, utan en slags
lekstuga. Jag skickade ett brev till §rkorådet efteråt.

Stiftsfullmäktige: Med kort varsel inbjöds ledamöterna till en "utbildningsdag" i Vadstena
den 1 mars, dessvärre hade 1ag inte möjlighet att vara med. I övrigt har det, så vitt jag vet,
inte häntnågot. laghar ätit lunch med biskop Martin Moddus.

Kyrkofullmäktige träffas 3 ggr per år. Nästa möte är i maj. Niklas håller medvetet en

awaktande profil pänästa möte for att se hur det utvecklar sig.

Nästa stiftsfullmåktige är den27 april. Dagordning har ännu inte kommit.



FRIMODIG KYRI(A i Linköpings stift

Urban är nu invald som 3:e ersättare i Dom§rkofullmäktige, efter att alla röster i höstas har
kontollräknats. Robert kollar upp om detta irurebär att vi har fatt en ny ordinarie plats.

5. Information från Vadstena forsamlingar (Robert)

Ingenting har hänt nyligen. Vi har inte haft tillf;ille till något gruppmöte och inte diskuterat
något att ta upp vid nästa kyrkofullmäktige.

Aktuellt är altYadstena söker ny kyrkoherde, då Torbjörn Ahlund går i pension i sommar.
Kyrkorådet beslutar och vi har alltså ingen påverkan i det viktiga ärendet.

Möte i Vadstena forsamlingar 17 ap1rl som Kennerth gär på. Budget och ersätffringar
kommer behandlas. Eu diakoniprqekt har startats inom forsamlingen. Robert ber Kennenh
stiilla frågan vilka diakoniprqekt som prioriteras utifrån de medel som finns tlllgängliga.

6. Förslag på ärenden till Niklas & Kennerttr införFK rikssamling i Stockholm den22 apnl

Se motion från Niklas (bilaga) som han kort kommer att tala for.

Styrelsen ber Niklas stiilla frågan hur utbildningsmaterialet for nomineringsgrupper som

finns publiceratpä FK riks hemsida har slagit ut.

Näwerk mellan avdelningama flor invalda. Jacob har frågat FK riks om att skapa näverk
mellan stiften for invalda FK representanter. Jacob läste upp ordforandens svar aftmanhar
provat id6n, men den har inte fungerat. Niklas tar upp punkten på rikssamlingen.

7. Närvaro på ordforandekonferensen den 21 aprll

Niklas & Kennerth åker som representanter fråm Lkpg stift till rikssamlingen och deltar
också på ordforandekonferensen.

Ersättning ft)r resa & boende har Robert anmält i forväg till stiftsstyrelsen. Vi awaktar
besked om utbetalning. Niklas & Kennerth uppmanas att anmäla sina utlägg.

8. Diskussion och samtal om andligt fokus och motioner i enlighet med Niklas skrivelse till
årsmötet 2018

Teologin i stiftets verksamhetsplan. Det är rimligt att sälla frägan om teologins utformning i
stiftet. Vi awaktar med att lyfta upp denna fråga till Stiftsfullmäktige.

Användning av den nya handboken kommer att antas trots sympunkter. Kjell ha forfattat

tolkningsrekommendationer som vi vill foreslå att stiftet tar beslut om och använder (se

bilaga). Styrelsen ber Niklas skriva om den till en motion till stifufullmäktige.

Bönevrå for de tider när kyrkan är stiingd. Denna fråga fOrbereder Bjöm & Niklas som motion

inför höstens stiftsfu llmäktige.

Begravningsrutiner Björn kommenterade vikten av att fridhålla begravningsrutiner för
värdighets skull. Bjorn skriver en insändare om begravningsrutiner under 2018.
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11.

Status på insatser och diskussion hur vi blir fler medlemmar *år vi saknar representation

Flera akioner togs i samband med årsmötet av de närarande. Följande rapporterades:

Jacob: Har frtt positivt svar av Fredrik Weflö från EFS i Norrköping.
Niklas: Niklas tar kontakt med Johan Lamberth i Norrköping
Kjell: Kjell tar kontakt med den nyuträmnda kyrkoherden Jyrki Myöhänen i Rimforsa.

Jacob: Ber Anders Ulvekrans att sondera terrängen for fler medlemmar i Mjölby & Ödeshog.

Mathias tar kontakt med Douglas Scott i Mikaels§rkan i Ryd.

Styrelsen uppmanar övriga medlemmar attvara aktiva. Det är nu vi bygger grunden!

Punkten följs upp på nästa s§relsemöte.

Prioritering av ärenden från valutvärderingen

Styrelsen är överens om vikten atthälla fart i arendena från höstens utvärdering av kyrkovalet.
Utvärderingen innehöll bland annatatt kommunicera ut vårt budskap mellan valen och att fora

en kontinuerlig kommunikation utåt. Se Facebooksidan för FK i Lunds stift som inspiration. På

kommande styrelsemöte tar styrelsen upp frågan hur vi kan utforma vår FB sida och vår

hemsida ännu bättre. Vad vill vi kommunicera och vilka lankar vill vi dela?

Styrelsen understrok vikten av atI skriva artlklar under valperioden. Målet att distribuera en

arrikel på Facebook under Q3 2018 antogs.

I övrigt så arbetar vi kontrnuerligt med punkterna att skapa en lokal FK representation på fler
platser inom vårt stift samt dranytta av andra stifts erfarenheter.

Ekonomirapport

Vår kassa var nästan slfi2Al7 men med nyabidrag från FK riks har vi nu 8321 kr på kontot.

12. Ovriga ärenden

Jacob är föreslagen som ledamot i FK riksstyrelse. Beslut tas på rikssamlingen den 22 apnl

Alla uppmanas som har sin profil publicerad under Linkopings stift på FK hemsida att

komplettera sin personliga information. Jacob kompletterar med övrigt som saknas.

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 4 september kl 19 hos Kjell i Malmslatt.

13. Avslutning

Mötet avslutades i bön.

Linkoping 2018-04-22 Justerat:
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