
FRIMODIG KYRKA i Linköpings stift A

Protokoll från styrelsemöte den 9 maj 2019

Plats: Hos Niklas Adell kl 19.00-21.00.

Nänunrcnrla (ävc.n nh Slrwne)'-"J r-/
Kjell O Lejon, ordförande
Niklas Adell, ledamot
iviai.irias S war=iiirrg, iedarno I
Björn Lundmark, ledamot (Skype)
Jacob Gustafsson, sekreterare
UIia Linciskog, ersättare

Frånvarande;
- Robert Birgegren, ersättare
- Catharina Kjellgren, kassör

Mötet öppnades i bOn och <iagorciningen täststiiildes.

Beslutades att Mathias justerar protokollet.

Dagordning:

I. Intbrmation från kyrkomötet - K.yeli
lnget nytt sedan förra styrelsesammanträdet. Kommande kyrkomöte ska ägnas åt
utbildningsfrågor, dock inte om Utbildningsinstitutet (!), som undantagits, men som kan sägas vara

ett stort problem i flera avseenden. Jag (och även Fredrik Sidenwallfrän Frimodig kyrka) föreläste

för Sveriged emokraternas kyrkomötesgrupp i lörda gs.

Motionsärenden har diskuterats inom vår kyrkomötesgrupp, vid vär tvådagarssanrling ijanuari,
men idder till sådana emottagas med tacksamhet.

2. Information från Stiftsfullmäktige - Niklas
Stiftsfullmäktige: sammanträder den 3 maj, Markus deltar och rapporterar därefter. Avvaktar

behandling av insända motioner, vars behandling i mina ögon är det enda intressanta på detta
stiftsfu llmä ktigesam ma nträd e.

3. Information från Domkyrkoförsamlingen - Niklas
Linköpings domkyrkopastorats kyrkofultmäktige sammanträder den 15 maj. Urban och jag

berättade om pastoratets målkonferens i mars. Det intressäntaste där var väl att kyrkokansliets rätt
meningslösa förslag till arbetet med pastorats församlingsinstruktion (det viktiga ordet är
GEMENSKAP) möttes av be§dligt fromsintare synpunkter från flera i fullmäktige. Hur man nu tar
tag i det'?

4. lnformation från Vadstena forsamlingar - Robert
På det senaste KF diskuterades som den ekonomiska situationen. Tror inte att den är helt olik hur
det ser ut i många andra pastorat. När medlemsantalet minskar behöver man tänka nytt.
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Två scenarier diskuterades. Den ena visar "business as usual" medan den andra en minskning av
personalstyrkan med L,5 tjänst samt driftsbesparingar med 2%iär.

Kyrkoherden, Magnus Svensson som är en frispråkig man, var§dtig med att det är KF som nar
ansvar för att styra hur de ekonomiska ramarna ser ut. Vad vill man göra med de medel vi ändå
:ar? Tror att många vaknade till och insåg allvaret.

5. Information från FK riks - Jacob
En mycket inspirerande riksårsmöte i Örebro den 27-28 april. Lördagen ägnades åt genomgångar &
information för gruppledare i stiftsfullmäktige och ordföranden. Söndagen ägnades åt årsmöte för'
FK riks. Se separat bilaga i utskicket i kallelsen.

6- Styrelsens konstitution
7. Information om motiooer på riksnivå & lokalt sedan sist - Alla

r https ://frimodighvrka. seliqtsryt/motiorer;mnl'
3. Medlemslaget ZAl9
9. Användning av vår hemsida på Facebook

Se Lunds stifts Facebooksida som forberedelse.

10. Uppfoljning av aklioner i protokoll frän28 november 2018
o Tolkningsrekommendationer för den nya kyrkohandboken - Niklas
o "Alternativ regeringsdekJiarutisrf' * Stiftets grundliiggande uppgift.

11. Ovriga årenden

12. Avslutning

Anteckningar från mötet

1. Information från §rkomötet

Kommande kyrkomöte har tema "utbildning". Undervisning är en central kägU men frågor om

vem som ska undervisa vem och i vad och hur undervisningen skall ske nämns inte. I januari

när KM gruppen for FK samlades så initierades etl flertal motionside6r runt rnission och

undervisning som skrivs i sommar. Id6er runt erfarenheter av undervisning i församlingar

mottages tacksamt. Kjell efterfrågar input av oss. Diskussionen landande i behovet av au lyfta
fram undervisning om §rkans grundvärderrngar, mot irrläror, tillämpa kyrkans klassiska tro i
dagens samhälle och undervisning om hur man svara på den sekulär humanismens angrepp.

2. Information från stiftsfullmäktige

Markus K deltog på senaste stiftsfullmäktige. Motionen om bröd bakat på vete avslogs och
hänvisades av stiftsstyrelsen till biskopens sakramentsförvaltning. Niklas kor,nmer ta kontakt
med biskopen. Den andra motionen avslogs med hänvisning till biskopens herdabrev, som
inte alls talar om misssionen ur en klassisk synvinkel, vilket lyftes upp i motionen. Niklas
sprider svaret från SF på nåfverket och ber övriga stift att använda motionen.
Stiftsårsberättelsen "Kyrka i rörelse" vittrar ånnu mer om behovet av e"tt skriva ett
alternativt slvrdokument. Vilken nyffa har den sekulariserade medlemmen a.r S.zensl:a
I(-yrkan avseentie siti triei"ilerrisavgi{i? Vi'uör fuiiirulcra uii gruiidiägga,,,.le liåiiiiiiis iiii "iiii.i.
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3. Information från Domkyrkoforsamlingen

Sammantråder på torsdag nästa vecka, den 16 maj. Niklas samtliga 6 motioner avslås,

forklaringar kommer upp på mötet. Ingen ny information finns utover detta.

4. Information från Vadstena forsamlingar

§e information ovan. Styrelsen rekommenderur a*.Robert skriver en motion med forslag på

hur medlen bäst kan arvändas och att vi också tar upp frågan på stiftsnivå. Foreslå att satsa

på §rkans kåmvärden, konsolidera veksamheten och sätta fokus på den kristna
församlingen for att medvetet arbeta till att forbättra medlemslåget (indirekt ekonomin).

5. Information från FK riks

Se bilagor utskickade i kallelsen. Det finns mycket i materialet vi kan tatag i" Det var en

väldigt inspirerande helg med många nya kontakter som togs. Arbetet inom FK riks ger oss

en stor potential för arbetet i Linköpings stift.

6. Styrelsens konstitution

Kassör, sekreterare och vice ordforande valdes inte av årsmötet utan internt i styrelsen pä 2 fu.

Styrelsemötet valde:

- Mathias Swartling till vice ordflorande

- Catharina Kjellgren till kassör

- Jacob Gustafsson till sekreterare.

Styrelsen beslutar att ordforande och kassör var for sig tecknar firma.

7. Information om motioner på riksnivå sedan sist

Kontroll av nya motioner på FK hemsida var inte utfort innan mötet. Däremot kommer många

nya motioner att skrivas framöver i KM gruppen. Kjell undersöker vilka av KM:s avslagna

motioner som passar att tas upp på stiftsnivå.

8. IVledlemsläget2019

Nu är vi 35 stycken i stiftsavdelningen. Vår medlem Anna-Greta Andersson har avlidit

under 201 8.

Vi har ffitt två nya medlemmar i stiftsavdelningen, Maria Ludwig och Andreas Green.

Andreas valdes också in i rikssfyrelsen vid senaste årsmötet. Välkomna!

9. Användning av vår hemsida på Facebook

Mötet beslutade att vi kontaktar Andreas Green med intentionen att forvalta vår Facebook

sida. Andreas bjuds in på kommande styrelsemöte for ett samtal om hur sidan kan utvecklas.

10. Uppfoljning av aktioner i protokoll frän 4 september

. Tolkningsrekommendationer för den nya kyrkohandboken
* Kjell lagger pä vbr Facebook sida upp de rekommendationer han har skrivit

r "Alternativ regeringsdeklaration - stiftets grundläggande uppgiff'. Efter diskussion på

mötet så skriver Niklas & Kjell ett ft)rsta "skelett" till en deklaration,
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11. Ovriga ärenden

o Niista styrelsemöte: Miinclag 16 september kl 19-21hos Ulla Hjulsbrovägen 102C

12. Avslutring

Mötet avslutades i bön.

Linkoping 2019-05-11

). I '
Kiell O. Leion

l"*La/A
Jacob Gusta8son
Sekreterareurriförande

Justeftx:

Vice ordförande


