
     
     2 januari, Herrens år 2019 

 

Vänner/Medlemmar i Frimodig kyrka i Linköpings stift, 

Vi har nu lagt ännu ett år bakom oss och ett nytt har just tagit sin början. ”Herrens nåd är var 

morgon ny”, som Lina Sandell så sant uttryckte det i en av våra morgonpsalmer. Vårt arbete 

inom Frimodig kyrka fortsätter. Det verkar som att vi behövs mer än någonsin i Svenska 

kyrkan, både som salt och ljus.  

Vi har sammantaget gjort ett mycket gott arbete under det gångna året, såväl på 

församlingsplanet som på stifts- och riksnivå. Något av detta arbete framgår av 

verksamhetsberättelsen. Jag vill därför härmed passa på att framföra ett stort tack för alla stora 

och små insatser som utförts av er medlemmar under verksamhetsåret 2018 och samtidigt 

tillönska glädje och kraft i det som ligger framför. Vi måste tillsammans tydligt verka för en 

avpolitisering av vår kyrka och avstyra den riktning hon på flera sätt slagit in på – för hennes 

överlevnad och hennes bibliskt andliga vitalisering, som vi alla önskar se tydliga tecken på. 

Vi har fått flera nya medlemmar under året och vi hälsar er varmt välkomna in i vår 

gemenskap välkomna! 

Det är nu dags för årsmöte för Frimodig kyrka i Linköpings stift. Vi i styrelsen hoppas på god 

uppslutning av medlemmar från hela stiftet. 

 

På styrelsens uppdrag kallar jag er härmed till: 

Årsmöte söndagen den 10 februari 2019 

Plats: Kärna församlingsgård (invid Kärna kyrka) i Malmslätt/Linköping. 

Tid: Kl. 15.00-ca. 17.00 

 

Årsmötet inleds med en kort reflektion över erfarenheterna från årets kyrkomöte av ordf.  

Efter årsmötet möts vi till en kort andakt, som leds av Niklas Adell.  

 

Varmt välkomna! 

Kjell O. Lejon, ordförande 

  



 

Kallelse till årsmöte för Frimodig kyrka i Linköpings stift 2019 

Söndagen den 10 februari 2019, kl. 15.00, Kärna församlingsgård, Malmslätt/Linköping 

1. Mötets öppnande 

2. Reflektion över erfarenheter av 2018 års kyrkomöte (ordf). 

3. Val av mötesordförande 

4. Val av mötessekreterare 

5. Frågan om årsmötets stadgeenliga utlysande 

6. Val av justerare tillika rösträknare 

7. Fastställande av röstlängd 

8. Dagordningens godkännande 

9. Verksamhetsberättelse 

10. Föreningens räkenskaper 

11. Revisionsberättelse 

12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

13. Beslut om stadgeändringar för Frimodig kyrka i Linköpings stift (se bilaga – 

föreslagna ändringar i rött) 

14. Fastställande av medlemsavgifter 

15. Val av styrelse: 

a. Val av ordförande på ett år 

b. Val av styrelsemedlemmar på två år (Styrelsen konstituerar sig efter årsmötet.) 

c. Val av ersättare på ett år 

16. Val av två revisorer och två revisorsersättare för ett år 

17. Val av valberedning med sammankallande för ett år 

18. Utseende av representanter till Frimodig kyrka riksårsmöte (Örebro 27‒28 april) 

19. Uppdatering av Visionen för vår lokalavdelning 

20. Motioner från medlemmarna 

21. Information om arbetet inom lokalavdelningen för 2019: 

a. Riks (Frimodig kyrka och Kyrkomöte) (Utbildningspaket, nätverk m.m.) 

b. Stiftet/Stiftsfullmäktige 

c. Församlingarna (Vadstena-Dal, Domkyrko) 

22. Medlemsrekrytering och breddning av geografisk spridning inom vårt stift 

23. Övriga frågor 

24. Mötets avslutande 

Andakt, som leds av Niklas Adell 


