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FRIMODIG IryBI(A i Linköpings stift

Pr*t*kq:§å §råm s§rels*må}t* dexl 17 *lxgmsåi ä&äå

Plats: Digitalt viaZoom,kl 19-21.

Närvarande :

§e11 O Lejon, ordförande (delvis deltagande)
LJIIa Lindskog, kassör

Niklas Adell, ledamot
Jacob Gustafsson, sekreterare
Markus Kle{beck, ersåttare
Andreas GreeR, ledamot
Erik Gruvebäck, ledamot
Nils-Ola Svensscn, ledamot (delvis deltagande)

Frånvarande:

- Robert Birgegren, ersättare

Mötet öppnades i bön ach dagordningen fastställdes. Beslutades att Markus justerar protokollet.

Dagordning ach anteckningar

i. Information från kyrkomötet

Kjell har skickat in 4 motioner (Nr 10, 14,15 och 46) och är medmotionär ti11 en femte

{Nr 51), som återfinns via: h{ps:i'r'wvrw-.sv*:*kak}rr}<a*.s$i1#rkom*tetlare*de*. KM
guppen har totalt skickat in ca 15 stycken motioner till kommande kyrkomöten.
Motionen {ör att avsluta engagemanget i ACT kommer troligtvis skapa en del debafi. En
motion om att öppna alternativa pastoralutbildningar vid sidan av Svenska §rkans
utbildningsinstitut har också lämnats in. KM kommer samlas digitalt i oktober och på
plats i november.

2. Information från stiftsfullmäktige

Ingen ny info, det har inte varjt nlgot stifisfullmäl«ige sedan senaste s§relsemotet.

Sammanställning visar att 20 motioner har kommit in under mandatperioden, Av dessa så

har 15 st kommit från Frimodig kyrka oeh 4 st fran POSK. Det visar att Frimodig Kyrka
vil1 göra skillnad. Det ett intryck av visionslöshet utan engagemäng för övriga
nomineringsgrupper. Nästa mote är 15 okober.

3. Information från Domkyrkopastoratet

Ingen ny info, det har irrtevarrt något §rkofullmäktige sedan senaste sfyrelsemötet. Nästa

mote är inplanerat till november.

4. Informationfrän Vadstena och Dals församlingar

Ingen ny info, det har inte varit något i<yrkofullmäk1ige sedan senaste styrelsemotet. Det
kommer bli eu extra kyrkofullmäktige i höst.
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FRIMODIG KYRKA i Linköpings stift

5. Kyrkoval 2021

* Sorteringen av vallistor och distribution till alla vainämnder gick snabbt och enkelt. Tre
medlemmar deltog, vilket var helt tillräckliet. Nu är aLlt material. distribuerai.

r lnsändare i dagstidningar. De som står hogt på Kht listan skriver en allmän insändare

som kan skickas til1 alla tidningar och sedaa skickas insändare till lokaia tidningar av de

som bor i närområdet. Niklas koordinerar. Det finns en lista på alla större tidningar
inom vårt stift som bör täckas. Insändare kan skickas in redan fiu, en del av dem

resuiterar säker1 i bemötanden. Andreas överuakar insåndare på riksnivå som är aktuella
för oss i Linköpings strf?.

c Valmaterial tili församlingar i stiftet har så hår långt. skickats ut till 2!
kyrkor/församlingshem. Aterstår utskick till ytterligare ca 20 kyrkoriforsamlingshem.

c Valfcrldrar och vallistor tili alla medlemmar i lokalavdeiningen har distribuerats tili ca

25 medlemmar, återstår ca i 0. Detta material skall delas ut tiil vånner, grannar eiler
bekanta.

" Valinformationsdag for Dom§rkoförsamlingen är planerad den 1 1 september kl i 1-1 5.

Utgå från vad Kristus vill med sin kyrka. Ordna med bord. valmaterial, roll-up och

annan FK reklam som finns, Jacob förser Kjell med fiatelial.
c Styrelsen uppmanar alla medlemmar att stå utanlör sina vallokaler oå valdagen och

iokalt ta kontakt med varandra för att planera insatsen. Jacob har axelbaiid och vaiiistor
som kan bäras och delas ut utaniör lokalerna. Kje11 författar ett medlemsbrev ti1l

inedlemmarna.
e l{ampanjplanen gicks igenom och merparten av akti'titeterra tu utförda. Material som

skall läggas ut på Linköpings stifts sida på FK hemsida skall skickas ti1l. Torkel Lindalal

tqt-Y"uL§A§;i:räc1ähi.;d:

o Åndreas initierar riktade annonser pä Facebook. Profilera lokala intressen och

kandidaterna i cie olika pastoraten. Läggt{ll toldrar, vår affisch och kandidatlistor för
resp. frirsamling och SF/{(M. Iacöb f-crrser Andreas med material. Ta också rued

Norrköping i utskicken. Yideosnuttar som produceras för nks räkning, kommer finnas

tillgängliga i september.

6. Uppföijning av uppdateringar av lokalavdeiningens vision efter årsmötet.

c I avsnitt Arbefsplan, ålaggs sfyrelsen att arbetafram en komnrunikatt*nsplan
som när den är klar laggs till Yisionen Erik kontaktar Ånnelie att komma-
med förslag på hur en kcmniunikationsplan lampligen kan fcrmulera. Erik
återkommer.

7. Andligt fokus

Behåll det andliga fokuset i valarbetet. Se debattartikeln "Kyrkovalet. Befria deir
ider:logiskt ockuperade kyrkatrl" som bifogas protokoliet. Det bibliska och kristna
fokuset behöver lyftas fram, i motvikt till det politiska budskap som styr Svenska
k-vrkan



FRIMODIG ItrRKA i Link$pftrys stift

8. Öwigatirendea

. Koppling av Swish som betalningsmetod till vårt konto påSår.Nu har vi ett
organisationsnumrner. Återstår ett besök på kontoforande institut sorn firmatecknare.

s ingct ksltlt"ärtagsf inoln Växjö sfi$s lokaiavdelning Sr dt fumrdinera uf,b,ildnirg *v
de komnrande valkandidateraa tillsammans med oss. Awaktar valresulbtet innan

al*iviteten startar"

r Fragan om obalans pävåravallistor i jåimftirelse med tex POSKs listor mellan präster-

lekfolk samt mtin-kvinnor diskuterades. Innebiir ett langsiktigt arbete ftir att siikerställa

ea br6dd'b1ånd klmdiåafruraa utiffii ec fydlig pro*l och hållning. POSK har erTmsr

blandad listq men i gengäd en liigre profil. Vi kommer attfamöta frågan hur våra

listor fu komponerade.

r Nästa styrelsemöte mån 27 september 19-21päZoom.

9. Avslutning

Mötet avslutades i bön.

Justeras:

Markus Klefbeck, ersätlare

Linköping 2021-08-18

Lojon, ordfrrande Jacob Gustafsson, sekreterare


