
   
Verksamhetsberättelseför Frimodig kyrka i Linköpings stift 2017 
 

Årsmöte hölls lördagen 25/2 kl 11:00 i Mattiassalen, Linköpings domkyrka. 13 medlemmar 

närvarade. I samband med årsmötet fördes ett samtal kring arbetet inför kyrkovalet.  

Frimodig kyrkas riksorganisations ordförandekonferens och årsmöte hölls i Lund 1-2/4. Vårt ombud 

var Mattias Swartling. 

Året har naturligtvis präglats av arbete inför kyrkovalet. Vi startade valarbetet tidigt och en särskild 

kyrkovalsgrupp har haft ett tiotal möten via Skype för att styra arbetet och tänka strategiskt kring 

valet. Våra listor vid årets val jämfört med förra var betydligt längre och mer informativa. Vi deltog 

som nomineringsgrupp i fem val. Den 12/8 samlades ett antal medlemmar hemma hos Kennerth 

Sjösten för paketering & distribution av de tryckta valsedlarna. 

Den 9/9 deltog vi på en kampanjdag inför valet, som en informationssatsning i Linköping anordnad 

av Linköpings domkyrkopastorat. Vi har även deltagit aktivt med information och i debatter i 

övriga pastorat där vi haft listor och möjlighet har erbjudits. Vi har tryckt upp affischer med vårt 

budskap samt delat ut Frimodig kyrkas valplattform i stor omfattning över hela vårt stift. Vi har 

också delat information på Facebook och annonserat där. 

Valresultatet: 

I Linköpings stift röstade 3,34 % på FK till Kyrkomötet. Glädjande för oss i Linköping stift är att ett 

av tre utjämningsmandat i kyrkomötet gick till vår kandidat, Kjell O. Lejon.  

I valet till stiftsfullmäktige har vi gått framåt både vad gäller antal röster, från 1178 till 1750 

stycken och procentuellt, från 3,14 till 3,35%. Ökningen gav oss dock inte fler mandat i 

stiftsfullmäktige. Vi behåller de två mandat vi har.  

Vi ställde upp med listor i tre pastorat, Vist-Vårdnäs, Linköpings domkyrko och Vadstena-Dal. I de 

två sistnämnda fick vi en ordinarie plats i respektive kyrkofullmäktige. 

 

Styrelsen har haft fem styrelsemöten under året. 

Den 15/10 samlades medlemmarna till ett gemenskapsmöte med kvällsmat i St Hans kyrka med 

valföredrag av Ann Lång och utvärdering av kyrkovalet. En samling som kändes så värdefull att vi 

hoppas kunna ordna något liknande kommande år. 

Vi har lagt en motion till stiftsfullmäktige under 2017. Motionen yrkade på att stiftet skulle göra en 

informationskampanj inför kyrkovalet och avslogs med hänvisning till att rikskyrkan och pastoraten 

ska stå för valinformationen. Möjlighet gavs dock att publicera sig på stiftets hemsida, vilket vi 

också gjorde. Vår motion om inköp av Svenska Kyrkans bekännelseskrifter under 2016 resulterade i 

att stiftsstyrelsen beslutade att dela ut Martin Luthers ”En kristen människas frihet” till SF:s 

ledamöter. Biskop Martin höll i ett studium och samtal rörande bekännelseskrifternas historia och 

innehåll vid stiftfullmäktiges sammanträde i maj, vilket också var ett resultat av motionen. 

Antalet medlemmar har glädjande nog ökat under året och var vid årets slut 31st. 

Styrelsen har bestått av: 

- Robert Birgegren, ordförande 

- Jacob Gustafsson, sekreterare 

- Björn Lundmark, vice sekreterare 

- Catharina Kjellgren, kassör 

- Kjell O Lejon, ledamot 

- Kennerth Sjösten, Niklas Adell och Jan-Olof Göransson har deltagit som suppleanter. 


