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FRIMODIG KYRKA i Linköpings stift

Protokoll från stvrelsemöte den 27 september 2021

Plats: Digitalt via Zoom, kI 19 -21 .

Närvarande:
- Kje1l O Lejon, ordfrrande
- Ulla Lindskog, kassör
- Niklas Adell, ledamot
- Jacob Gustafsson, sekreterare
- Markus Klefbeck, ersättare
- Erik Gruvebäck, ledamot
- Nils-OlaSvensson,ledamot
- Robert Birgegren, ersättare

Frånvarande: Andreas Green, ledamot

Mötet öppnades i bön och dagordningen fastställdes. Beslutades att Ulla justerar protokollet.

Dagordning och an teckningar

1. Information från §rkomötet
A1la motioner inlör kommande §rkomöte har gåtts igenom. Glädjande var att flera
motioner från andra nomineringsgrupper hade god §rklig inriktning. Första sessionen
av kyrkomötet iir digital och pågår 5-8 oktober. I kyrkomötet ftirlorade vi tyviirr Kjells
tilläggsmandat som vi har haft innevarande mandatperiod.

2. Information fran stiftsflillmiiktige

Nästa möte iir 15 oktober. POSK har tagit kontakt med oss ftir att diskutera potentiellt
valsamarbete infrir nästa mandatperiod.

3. Information från Dom§rkopastoratet

Ingen ny information.

4. Information från Vadstena och Dals ftirsamlingar

Ingen ny information. Det planerade mötet i slutet på sommaren har uteblivit.

5. Diskussion runt resultatet av §rkovalet
r Slutsatser från valresultatet

o Svårt att ft)rklara vänsterns framgång, kan bero på deras teologiska program som

socialdemokraterna saknar. Vänstern har många lokala listor, vilket också ger

effekt päiksnivä. Som motpoi gick POSK framät. Publiciteten runt samkönade

äktenskap utifran klassisk biblisk tro kan ha påverkat valdeltagandet, vänstem

kan ha dragit nytta av just den frågan"

o Det kan ha varit negatilt {br oss aff vi inte hade så många nya lokala listor.
Lokala listor ger ofta även röster på övergripande nivåer.

ö Yi har forlorat mandatet i kyrkomötet $(jeils mandat). Saknas ca 2AA röster.
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o Vi har behållit de nuvarande mandaten i stiftsfullmäktfue och ftir
§rkofuilmäktige i Domkyrko och Vadstena.

o Yi har fäu 2 nya kyrkofullmäktigemandat i Kärna och I n5,ft i Folkungabygden,
r Aldiviteter som behöver startas upp

o hltieraen kandidatutbildning ftir nya kandidater. Jacob kollar med Växjö stift
och planerar in ett utbildningstillftille i höst som åir öppet för alla medlemmar.
Kjell kollar utbildningsaktiviteter med FK riks.

o Samarbeten och överhörning mellan stifts- & kyrkofullmriktige diskuteras i
samband med kandidatutbildningen.

o Valteknisk samverkan, Kjell åir kontaktperson. Lokalt for kyrkofullmiiktige kan det
uppstå möjligheter.

o Jacob ftirbereder underlag ftir valutviirdering och skickar ut till alla medlemmar. Kjell
skriver ett nytt medlemsbrev utifrån arbetet inftir valet och utfallet

6. Andligt fokus

Aktualisera ett iimne infor varje styrelsemöte. Niklas initierar denna aktivitet.

7. Övriga ärenden

o Intervjuer inför §rkovaiet och i Östgöta Correspondenten om väjningsrätten. Trevliga
intervjuer, men sakfrågan om samkönade iiktenskap utifran klassisk kristen tro väcker
debatt.

r Ordnande av Swish som betalningsmetod tiil vårt konto åir inte löst. Vi tar upp fiåganpä
nästa styrelsemöte.

o Ekonomisk redovisning: I dagsläget finns ca 28.000 kr på ftireningskontot. Ca 10.000 kr
kommer från valrörelsebidrag och valrörelsen kostade ca 6-000 kr.

o Nästa styrelsemöte tisdag 30 november kl 19-21 päZoom.

8. Avslutning

Mötet avslutades i bön.
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JaVob G ustafsson. sekreterare

Linköping 2A2l-09-28

Ulla Lindskog, kassör


