
FRIMODIG I(YRKA i Linköpings stift

Prstclccll från sfyrelsemilte deu 4 septemher ?SlE

Plats: Hos Kjell O. Lejon kl19-21.

Närvarande:
- KjellO Lejon, ordförande
- Catharina Kjellgren, kassör
- Niklas Adell, ledamot
- Methias Swartling, Iedamot
- lacab Gustafsson, sekreterare

Frånv*rande:
Robert Birgegren, vice ordforande
Björn Lundmark, ledamot
Emelie Lundmark, suppleant
Anders Ulvestrand, suppleant

- Mötet öppnades i b0n och dagordningen faststtilldes.

- Beslutades att Mathias justerar protokollet.

Dagordning:

1. Information från kyrkomötet - §ell
2. Inforrnation från stiftsfullmaktige - Niklas
3" Informati*n från Domkyrkofl*rsamlingen -* Niklas
4. Information från Vadstena forsamlingar * Robert

5, Information från FK riks * Jacab

6" Information om motioner på riksniva sedan sist - §ell
7. Genomgång av motioner till kyrkomötet * §sll

- 201I Motion JTH KOL
- Motion Mission och missionsstrategier KOL

8. Genomgång av motioner till Dcrnkyrkoforsarnlingen - Niklas
- Motion böneplats kfmä

- Motion fler begravningstider k&nå

- Motion lokal anknytning vid begravningar kfima

- Motion nattvardsbröd av vete kfmä

- Motion §CT kfmå
- Motion kyrkorum k&nä

9. Genomgång av rnotioner till stifufullrnälctige - Niklas
- Motion n*ttvardsbröd av vete sfmä

- Motion missionstrategiskt arbete sfitä
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FBIMODIG KYBKÅ i Linköpings stift

10. Uppföljning av aktioner i protokoll från t6 april
. Tolkningsrekommendationer for den nya kyrkohandboken * Kjeli
r Aktioner f,or att bli fler rnedieaxnar - Jaeob, Niklas, Kjeli, lvlathiå§, Anders
r Artikel på FB under Q3 2018

* Komplettnringar ay, egrraprofiler på FKs hemsida * alla
r Insändare om begravningsrutiner - Björn
r Ovrigt

11. Ek<raonrir*pport - Cath*rin*
12. Owiga ärenden

13. Avslutning

Åmtecls§limsåär fråa s ff relsemr$tet

1. Information från kSrrkomtrtet (Kjel})

Kyrkomötet har sedvanligt t\,å sessioner under höstterminema, dels den 2-5 oktober {FK-
s*mling åven på rnåndagen), dels 18-21 nov.

95 motioner han inkommit. De finns samiade på foljande hemsida:

h!*såEe,y-sv,e$,r&aky-rkes-s§&y-{ks-eqt€1,1egffide**l§&y:Jr.si:1*1611*-18

Som tidigare meddelats harjag lärnnat in två (som skickats ut) och år medmationär på

ytterligare tre (en som Elisabeth Sardlund skrivit och två söffi B€fth Löndahl ftrfattat). lag var

lite överraskad över afi motionstiden gick ut den 2 augusti, alltså i slutet av semestem. Infor
nästa års kyrkomöte kan vi under tidig vår fundera på vilka motioner som vi vill lämna in.

Sannolikt kommer det att bli under ett tema, som skall ha inriktring mot utbildningsfrågor.

På den nåmnda hernsidan finns även ändra årenden som skall behandlas under kyrkomötet.

Det finns I utskott i kyrkomötet. Kjell år föreslagen i samhälls- & kulturutskottet med fokus på

kyrkans roll i samhållet,

2. Information från stiftsfuilmåktige §ikias)
Stiftsfullmäl*ige sammanträdde i Kisa i april. En rapporf är skickad daterad 18A427, där jag
bland ann*t skrev:

Rent ailmånt forekom inget samtal alls i fullmäktige, inga debatter, knappt ens några &ågor.

Stiftsorganisationen rapporterade livligt. Ett genomgående drag var allt ar fantastiskt,

spännarde, viktigt och fiamgångsrikt. Bekymmer och svårigheter lyser med sin frånvaro.
Det gör cckså framtidsvisionerna och de strategiska funderingarna.

Ett annat drag är den 3tliga presentationen" Man kan tiil exernpei rapportera att man drivit
ett projekt med ett visst tema, men beskriver inte innehåliet i projektet, inte hur det tagtts

emat eller vad för konsekvenser det ätt.
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3 . trnformation från Domkyrkoforsamiingen (Niklas)

Domkyrkopastoratets kyrkofullmäktige sammanträde i maj En rapport år skickad 180517,

å*r jagbland ännat skrw:

Årendena var, lite enkelt, att godkiinna verksamhet och ekonomi t*r 2Ol7 och bevilja

\r*arädet ansvarsfrihet. Det vw inga problem med den saken^

I anslutning till verksarnhetsberåttelsen avgav jag några kommentarer om

begravningsverksamheten, stråvan att öka antalet dop och konsten att motionera. Ytteriigare
ett iniägg giardes. Något sarntal eller någon diskussion blev det inte.

Msn det gär att skapa forändring gtrrom att skriva en cn motion och foreslå tid på rnötena

for diskussioner & dialog.

4. Infornration från Vadstena forsamlingar (Robert)

På initiativ av Kennerth har vi haft efi möte med anledning av turbulens kring Cirkus Cirkör
Församlingsrådet i Yadstena har delegation från kyrkoherden att besluta orn upplåtande av

§rka i de fall det handlar om att intråde ska tas. Håkan Hallberg sitter i frrsamlingsrådet.
Så också Kennerths hustru.

Församlingsrådet har fattat två bestr*t orn ätt trnte upplåta §rkan. *e har ints motiverat
beslutet i protokollet. I vart fall inte vid det forsta mötet.

Vi beslöt att sCIm grupp skriftiigen ge vårt stöd till beslutet med anledning av att vi uppfataat

att de haft ett hårt tryck på sig från allmånheten och kyrkoherden ( som initierat
framträdandet) att fatta ett arffiat beslut.

5. Information från FK riks (Jacob)

Nya ssrelsen har sammar$Tätt 3 gånger sedan årsmötet i april oeh Jacob är invald som
ledamot. Styrelsen består av i 1 ordinarie ledamöter och 5 ersättare. Vår motioner om New
Public Management och frågan om nätverk for fortrriendevalda har diskuterats. För NPM så

har frågan strlllts till sfrelsens ledarnöter att bidra rned sina erfarenheter som input tiil
kommande styrelsernöte. Frågan orn nåtverk har resulterat i ett utskrck i juni for afi sarnla in

synpunkter och tester av lämplig plattform under sofiun&ren. Nästa styralsemöte är i
november för ärenden som vi önskar lyfta.

6. Information om motioner på riksnivå sedan sist (Kjell)

Inga t*gs rlpp på styrelsemötet.

7. Genomgång a\r motioner till kyrkornötet (Kjell)

F{era av Niklas motioner till stifts- & domfurkofullmäktige passar bra även till kyrkomötet.

Det behöver dock förberedas framöver.

Kjell drog en kortfattad genomgång av flera FK rn*tioner till kyrkomötet. §e motionerna på

h"ttps ://rvwwj vefi skakyrkan. s e&yrl'grfi {t teU arefl den -tdl-kyrkontä
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Vi är små i kyrkomötet, men Frimodig Kyrka har ändå en viLtig roll att fylla. Dessväne
finns det en del partier som medvetet röstar amot oss.

Gencmgång av motioner till Domkyrkofö rsamlingen (]t{ikias)

Niklas motioner gicks igenom med kommentarer under mötet. Niklas uppdaterar och

skiekar in dem.

Vi ar väldigt små i fullmäktige men har star möjlighet att ändå påverka genom motioner.

Våra motio*er i stifufullmäktige har jtl tidigare gått igenom och det visat att vi kan påverka.

Genomgång av mationer till stiftsfullmäktige (Niklas)

Niklas motioner gicks igenom med kommentarer under mötet. Niklas uppdaterar och
skickar in dem.

10. Upp§blining av aktioner i protokoll från 16 april
o Tolkningsrekommendationer för den nya kyrkohandboken. Styrelsen ber Niklas skriva

om den till en motion framöver till stiftsfullmäktige.
r Aktioner för att bli fler medlemmar

o Jacob: Har ffitt koukkt med Fredrik Weflö i Norrköping. Fredrik awaktar medlemskap

for tillfiillet pga andra uppdrag.

o Kjell: Har tagit kontakt rned kyrkoherden Jyrki Myöhänen i Rimfarsa men älnu inte

ffitt svar.

o Anders: Sqrrelsen ber Anders redovisa resultat av sondering for fler medlemmar i

Mjölby& Ödeshog.

r Artikel på FB under Q3 201S. Styrelsen ber Bjöm att filterera ut lämpligt material från

våra motioner och publicera på FB.

Kompletteringar av egna ssrelseprofiler på FKs hemsida. Styrelsen gav i upppdrag till
alla styrelsemedlemmar att komplettera sina profiler.

Insåndare om begravningsrutiner. Styrelsen ber Björn att skriva en insändare i valfri tidniag.

Övrigt - inget

Ekonornirappofi {Catharina)
Vi har 8834 kr på kontot. Medlemsavgifter for 2018 har inkommit.

Övriga ärenden

Tid för nästa styrelsemöte: Onsdagen clen 28 november kl 18.30 hos Niklas.

13. Avslutning

Mötet avslutades i bön.

LinkÖping 2018-09-06 Jnsterat:
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Jacob Gustafsson Mathias Swartiing


