
   
 

 

 

 

Verksamhetsberättelseför Frimodig kyrka i Linköpings stift 2018 

 

 

Årsmöte hölls lördagen den 10 februari kl. 10‒12 i Sankt Hans kyrka, Linköping. Nio medlemmar 

deltog.  

Frimodig kyrkas riksorganisations ordförandekonferens (21 april) och årsmöte (22 april) hölls i 

Stockholm (Roseniuskyrkan). Vårt ombud var Niklas Adell. 

Året har präglats av det arbete som på lokal, stifts och riksnivå följt efter det för oss framgångsrika 

kyrkovalet 2017, efter vilket vi blev representerade i kyrkomöte (ett mandat), stiftsfullmäktige (två 

mandat) och i kyrkofullmäktige i Linköpings domkyrko och Vadstena-Dal med en ordinarie plats i 

respektive kyrkofullmäktige.  

De som representerar oss 2018‒2021 är följande: 

Kyrkomöte. Kjell O. Lejon, ordinarie ledamot, med följande ersättare: 1) Markus Klefbeck, 2) 

Robert Birgegren, 3) Emelie Lundmark. Kjell är suppleant i Kyrkomötets Samhälls- och 

kulturutskott. 

Stiftsfullmäktige. ordinarie: Niklas Adell, Markus Klefbeck; ersättare: Robert Birgegren och Emelie 

Lundmark 

Domkyrko. Ordinarie: Niklas Adell; ersättare: 1) Ulla Lindskog, 2) Urban Ingelsson. 

Vadstena-Dal. Ordinarie: inledningsvis Robert Birgegren, därefter Kennerth Sjösten; ersättare: 

Håkan Hallberg. 

Under året har vår sekreterare, Jacob Gustafsson, blivit invald som ledamot i Frimodig kyrkas 

riksstyrelse. Frimodig kyrka riks har påbörjat publiceringen av ett lättillgängligt 

utbildningsprogram för medlemmarna (korta filmer, samt diskussionsmaterial för den som så 

önskar), som kan nås via hemsidan (http://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018) och 

startat ett gemensamt nätverk för alla invalda ledamöter & ersättare i stifts- & 

kyrkofullmäktige. 

Niklas Adell lämnade in en motion till riksårsmötet om Svenska kyrkan och ”New Public 

Management”. 

Styrelsen för Frimodig kyrka i Linköpings stift har under verksamhetsåret bestått av: 

- Kjell O. Lejon, ordförande 

- Robert Birgegren, vice ordförande 

- Jacob Gustafsson, sekreterare 

- Björn Lundmark, vice sekreterare 

- Catharina Kjellgren, kassör 

http://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018


   
- Mattias Swartling, ledamot 

- Niklas Adell, ledamot 

- Emelie Lundmark och Anders Ulvestrand har varit valda som suppleanter. 

 

Styrelsen har efter konstitueringen den 10 februari haft tre styrelsemöten under året: den16 april hos 

Catharina Sjögren, den 4 september hos Kjell O. Lejon, samt den 28 november hos Niklas Adell. 

Vissa ledamöter har av olika skäl deltagit via Skype. Vi har efterhand informerat varandra om vad 

som händer i de fora vi är representerade i. Vi har haft meningsfulla diskussioner om vår 

verksamhet och vad vi vill, hur vi arbetar och hur vi ska få fler medlemmar. 

Tolkningsrekommendationer till den nya handboken har diskuterats. Förlag på uppdatering av 

stadgarna har tagits fram. Vi har diskuterat att ta fram ett alternativ till vision och 

verksamhetsupplägg för stiftets arbete. Ett utdrag av valresultatet 2017 har tagits fram för strategisk 

analys inför nästa kyrkoval. 

Sex motioner har lämnats in till Kyrkomötet med Kjell som motionär eller medmotionär (16 

motioner av totalt 95 på kyrkomötet kom från Frimodig kyrka), se 

https://frimodigkyrka.se/om-oss/motioner/. Åtta motioner har lämnats in till stifts- & 

kyrkofullmäktige av Niklas, se https://frimodigkyrka.se/internt/motioner_mm/. 

Information om vår förening finns fortsatt på vår hemsida: 

(https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/linkopings-stiftavdelning/ 

Vi finns även med på Facebook (Frimodig kyrka i Linköpings stift), för information och med 

möjlighet att nå ut till såväl medlemmar som icke-medlemmar. 

Den ekonomiska verksamheten har under året varit minimal och föreningen har en stabil ekonomi, 

med ett mindre kapital i kassan. 

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

 

Ex officio, 

Kjell O. Lejon 
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