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Innehåll 

• Information om kommande aktiviteter & inriktning för valda ledamöter i: 

• Kyrkomötet - Kjell 

• Stiftsfullmäktige - Niklas 

• Domkyrkoförsamlingen – Niklas 

• Vadstena och Dals församlingar – Robert 

• FK riks – Jacob 

• Valanalys 2017 

• Utdrag från riks 

• FK i Linköping stift 
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Aktiviteter & inriktning 2019 för Kyrkomötet  

• Kyrkomöte 2019: Tema Utbildning 
 (dock ej något om Utbildningsinstitutet) 
• Session 1: 1-4 okt 

• Session 2: 17-20 nov 

 

• Planeringssamling FK (Berlin): 14-16 jan 

• Motionsförslag inför 2019 (och senare kyrkomöten under perioden) 

• Förslag till presidium eller kyrkostyrelse 

• Arbetsordningsfrågor 

• Rapport från Kyrkostyrelsen 

• Utvärdering av Kyrkomötet 2018 (KOL) 

• Studieresa (jan 2020) 
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Aktiviteter & inriktning 2019 för Stiftsfullmäktige  

• Viktigast framöver är att arbeta fram ett ”alternativt strategidokument”, ungefär så som 

oppositionspartierna i riksdagen presenterar sin egen regeringsdeklaration. Det arbetet 

har inget egenvärde utan motiveras av att stiftsstyrelsens strategidokument på ett 

avgörande och grundläggande sätt avviker från klassisk kristen tro och kyrkosyn. 

• Har för avsikt att lämna fler motioner. Eftersom vi inte är representerade i stiftsstyrelsen 

eller i något annat organ i stiftsapparaten är motionslämnandet det medel vi har till 

förfogande.  
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Aktiviteter & inriktning 2019 för Domkyrkoförsamlingen  

• Sex motioner är inlämnade till kyrkofullmäktige som ännu inte blivit 

besvarade: 

• 1. ”böneplats” vid varje kyrka i pastoratet 

• 2. studieresa i Europa  

• 3. fler begravningstider, också lördagar, gärna också söndagar, samt kvällstid 

• 4. kyrkornas öppethållande  

• 5. lokal anknytning vid begravningsgudstjänster  

• 6. nattvardsbröd bakat av vete  
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Aktiviteter & inriktning 2019 för Vadstena och Dals församlingar  

• Vi vill lägga en motion om att Vadstena pastorat ska utreda möjligheten att 

starta ett trygghetsboende alternativt hospice för de äldre i Vadstena. 

Församlingen fick ett stort tillskott av kapital vid försäljningen av 

Birgittahemmets fastigheter och den nye kyrkoherden har vana av att driva 

denna typ av projekt. Denna typ av verksamhet skulle inte belasta 

pastoratets ekonomi. 

 

• Vi vill driva på arbetet att lyfta fram Klosterkyrkan som ett internationellt 

pilgrimsmål.  
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Aktiviteter & inriktning 2019 för FK riks 

• Stöd till valda ledamöter genom nytt nätverk i Stifts- & kyrkofullmäktige 

 Niklas, Urban, Markus, Robert,Emelie, Ulla, Kennerth är medlemmar 

 https://frimodigkyrka.se/natverk-for-valda/  

• Nytt utbildningsmaterial för ledamöter 

 Niklas, Urban, Markus, Robert,Emelie, Ulla, Kennerth är medlemmar 

 https://frimodigkyrka.se/utbildningspaket-2018/  

• Använd FK riks hemsida med massor med information, motioner, inlägg etc....  

• https://frimodigkyrka.se/ 

• Valanalys 2017 

• Se kommande bilder 
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Nätverket för stifts- & kyrkofullmäktige 
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Stöd till valda 
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Utdrag ur valanalys 2017 (FK riks) 
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Mandat i Kyrkofullmäktige  

Mandat

För att komma in ett 

kyrkofullmäktige krävs röster: 

45 mandat drygt 2 % 

35 mandat ungefär 3 % 

25 mandat ungefär 4 % 

15 mandat nästan 7 % 

Resultat 2017 
- Domkyrko: 3,51% 

- Vadstena: 5,37% 

- Vist/Vårdsnäs: 2,88% 



Slutsatser från valanalys FK Linköpings stift (Jacob & Robert) 

• Med begränsad budget förbättrades valresultatet 2017 i både KM & SF 

• För många av pastoraten har material delats ut av FK medlemmar eller 

postats ut till kyrkor/församlingshem 

• FK syntes tydligt inför valet i Linköpings domkyrkoförsamling 

• Det är tyvärr ett väldigt begränsat antal röster vi får i så stort pastorat, det gav ändå 1 

mandat 

• Det krävs i flera pastorat endast ett fåtal procent av rösterna för mandat i 

kyrkofullmäktige 

• I Östra Husby & Motala församlingar uppfyller vi det kravet utan att ha vallistor 
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