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Innehåll

• Information från arbetet inom lokalavdelningen
- Kyrkomötet

- Stiftsfullmäktige

- Domkyrkoförsamlingen

- Vadstena och Dals församlingar

• Presentation av vallistor och kandidater

• Diskussion och dialog inför valåret och valaktiviteter
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Information från Kyrkomötet 

• Kyrkomötessessioner under 2020

- Begränsade sessioner pga restriktioner

- Omfattande beslut sköts på framtiden

• Motionsskrivande inför höstens sessioner

- 10 medlemmar i FKs arbetsgrupp

- Deltar aktivt i debatter och motionsskrivande

- Håller en klar och tydligt kristen profil

• Arbetet i KM-gruppen för 2021

- Förbereder motioner till höstens sessioner
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Information från Stiftsfullmäktige

• Innehar 2 platser av 65

• Aktiva med författande av många motioner

• Har författat och publicerat ”Ordning för ett stift i 

Svenska kyrkan” som har distribuerats till alla biskopar.
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Information från Domkyrkoförsamlingen

• Ny domprost i pastoratet

• Pastoratet går förnärvarande på sparlåga

• Besparingsåtgärder och en sämre framtida ekonomi

• ”Att bygga församling” och satsning på de 

gudstjänstfirande församlingarna saknas i planerna

• Skriver många nya motioner
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Information från Vadstena-Dals församlingar

- Ekonomin i pastoratet är dålig. 

- Vår motion angående ett Trygghetsboende startade arbete 

kring effektiviserad fastighetsanvändning och social 

ekonomi. Församlingshemmet behöver renoveras. Svårt att 

göra förändringar och bygga nytt i kulturmiljö. 

- Alternativet till bättre ekonomi är sammanslagning med 

intilliggande pastorat. 

- Gudstjänstlivet har väldigt aktivt under pandemin, till skillnad 

från övriga pastorat/församlingar i stiftet

- Antalet ledamöter har reducerats till 21 ledamöter.
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Presentation av vallistor

- Vallistorna är nu kompletta

- I likhet med valet 2017 finns det vallistor till

- Kyrkomötet 

- Stiftsfullmäktige

- Domkyrkoförsamlingen

- Vadstena-Dals församlingar

- Nytt för valet 2021 är:

- Betydligt fler namn på listorna till KM & SF

- Nya vallistor för Kärna och Folkungabygdens pastorat

- Vi är fler medlemmar och täcker större delar av vårt stift
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Geografisk fördelning

• Medlemmars geografiska fördelning inom vårt stift (~40 
stycken)

• Linköping med omnejd: 18 st

• Vikbolandet/Söderköping: 6 st

• Eksjö/Ingatorp/Hjältevad/Hultsfred: 5 st

• Vadstena/Mjölby/Tranås: 9 st

• Gusum/Edsbruk: 2 st

• ”Säkra valkretsar”

• Nya listor är grönmarkerade
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”Säkra valkretsar”

Aneby

Borensberg

Folkungabygden

Kärna

Motala

Norra Tjust

Slaka-Nykil

Södra Vedbo

Vimmerby

Valdemarsvik

Vikbolandet



Möjliga vallistor 2021 baserade på kyrkomötesröster i valet 2017
Församling/pastorat Linköpings stift

Med goda möjligheter att bli representerade i kyrkofullmäktige

Valresultat 2017, se filen med detaljerat valresultat KM Linköping, bearb förs storlek m bedömning och valenheter

Fk

Utmaning Valenhet Förs/Past

Röster Röster Procent KM KF stl Procent KF

Församlingar och pastorat med mer än 25 ledamöter i KF

1 11 Norrköping 9874 147 1,49 45 Tolkning

2 5 Folkungabygdens pastorat 3659 112 3,06 35 Finns redan valsedel lokalt

9 Linköpings domkyrkopastorat 9601 317 3,3 35 3,56 Yes. "Säkert" mandat om vi hittar kandidater

3 15 Södra Tjust 2892 53 1,83 35 Kräver nog en liiiten ökning (i normalfallet)

4 9 Motala 2299 75 3,26 29 Nja. Ser svårt ut!!

En huvuduppgift:

Valresultatet för bedömas till drygt 2 % (vid 35 ledamöter) Att gärna hitta cirka 3 (gärna fler) namn till våra valsedlar

Håll kontakt och uppmuntra våra valda att hitta fler kandidater

Församlingar och pastorat med 25 ledamöter i KF

5 16 Södra Vedbo 2166 221 10,20 25

6 1 Aneby 857 54 6,30 25

19 Vadstena 1022 58 5,68 25 5,31

7 20 Valdemarsvik-Ringarum 651 29 4,45 25

8 13 Slaka-Nykil 1397 58 4,15 25

9 3 Borensberg 1236 50 4,05 25

10 22 Vimmerby 1123 44 3,92 25

11 10 Norra Tjust 892 31 3,48 25

12 28 Åtvid 1285 41 2,99 25

13 18 Tranås 2238 67 2,98 25

14 27 Åkerbo 1411 42 2,98 25

15 24 Vreta kloster 1178 35 2,97 25

Valresultatet bör bedömas till upp emot 3 % (vid 25 ledamöter)

Församlingar och pastorat under 25 ledamöter i KF

16 30 Östra Vikbolandet 436 73 16,74 15

17 7 Kärna 756 58 7,67 15

18 26 Ydre 390 21 5,38 15

19 29 Östra Ryd 260 13 5,00 15

20 25 Västra Vikbolandet 409 20 4,89 15

21 12 Rimforsa 437 20 4,58 15

22 17 Södra Vi-Djursdala 243 11 4,53 15

23 23 Vist/Vårdnäs 682 30 4,40 15 3,59

Valresultatet bör bedömas till upp emot cirka 6 % (vid 15 ledamöter i KF)



Planerade valaktiviteter – startar i vår

• Definiera huvudfrågorna för valet i vårt stift

• Ta fram kort informationsmaterial om Frimodig Kyrka i Linköpings stift och styrelsen. Tanken är att sprida detta enkelt och 

visa vilka vi är som representerar Frimodig Kyrka 

• Planera att använda sociala medier för för att publicera artiklar, insändare, hitta nya medlemmar etc. Kommer att prova 

riktade annonser på Facebook för att hitta kandidater i de säkra valkretsarna

• Delta i de event och kanaler för informationsspridning som kommer erbjudas nomineringsgrupperna

• Föreslå event där det saknas, tex i Norrköping

• Planera & budgetera för insändare & artiklar i tidningar

• Ta fram en trycksaksplan för att distribuera ut valmaterial

• Skapa affischer med vårt budskap för att komplettera de foldrar som kommer finnas

• Ta fram några korta filmer med vårt budskap som kan spridas

• Genomföra en kandidatutbildning för de som är med på vallistorna

• Använd utvärderingen från valet 2017

• Vi behövs alla för att lyckas med att göra ett bra val – det blir enklare, mer proffessionellt och roligare !

• Säg till att ni vill delta!
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Tidplan för valet 2021

• September: Början av utskick på sociala medier om att hitta fler kandidater

• Oktober: Valledare i respektive stift utses

• December: Hitta kandidater till vallistorna

• Februari: Valistorna skall vara klara för registrering

• Mars: Valistorna bestäms för KM, SF & KF och tryckning beställs

• 10 april: Inspirationsdag i Lund

• Maj-Juni: Kandidatutbildning

• Maj fram til valet => event kommer att börja

• Augusti: Distribution av vallistor inom vårt stift

• Augusti: Distribution av valmaterial. Centralt, personligen via varje medlem och genom postutskick

• 19 september: Valdag 
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Nyttiga länkar:

• FK hemsida: https://frimodigkyrka.se/ (inloggning krävs)

• Information för Linköpings stift: 

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

• Internt material: https://frimodigkyrka.se/internt/internt/

• Motioner: https://frimodigkyrka.se/internt/motioner_mm/

• Trycksaker: https://frimodigkyrka.se/om-oss/trycksaker-och-

profilprodukter/

• Profilfrågor: https://frimodigkyrka.se/om-oss/profilfragor-2021-2025/

• Länk till Frimodig kyrka i Linköpings stift på Facebook:  

https://www.facebook.com/frimodigkyrkailinkopingsstift/
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Jacob Gustafsson har en mängd trycksaker på lager om ni önskar exemplar

https://frimodigkyrka.se/
https://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/linkopings-stiftavdelning/
https://frimodigkyrka.se/internt/internt/
https://frimodigkyrka.se/internt/motioner_mm/
https://frimodigkyrka.se/om-oss/trycksaker-och-profilprodukter/
https://frimodigkyrka.se/om-oss/profilfragor-2021-2025/
https://www.facebook.com/frimodigkyrkailinkopingsstift/


Frimodig kyrka
– det verkliga alternativet i Svenska kyrkan


