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FRIMODIG KYRKA i Linköpings stift

Frotokoll från styreisemöte den 3S november 2021

Plats: Digitalt viaZoom, kl 19-21.

Närvarande:
- Kjell O Lejon, ordft)rande
- Ulla Lindskog, kassör
- Nikias Adell, ledamot
- Jacob Gustafsson, sekretemre
- Markus Klefbeck, ersättare
- Nils-OlaSvensson,ledamot
- Robert Birgegran, ersättare

Frånvarande:
- Andreas Green, ledarnot
- Erik Gruvebäck, ledamot

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

Dagordning och anteckni ngar

1. Information från §rkomötet ,

Senaste KM hö}trs i Uppsala den2l-24 november. Man kan säga att i utskottens
skrivelser prioriteras och styr i andra sessionens beslutsprocess. En förkrossande
majoritet av motionema avslås. I diskussionen får frågor som "djurens livssituation;
viirde och värdighet" och "könsuttryck och könsidentitet" större högre genomslag iin
apologetik, evangelisation och mission. Agendan är felaktigt inriktad och det saknas en
grundiäggande insikt om Kyrkans problemsituation och uppdrag, dvs den verkliga
agenda som borde tas upp. God stiimning inom FK:s KM grupp, men sammantaget visar
agendan hur dåligt Kyrkan mår i andligt avseende. Inga konstruktiva beslut togs ft)r att
minska tappet av medlemmar eller om klassisk evangelisation och mission. Även Kjelts
motion ft)r framtagande av apologetiskt material for unga kristna, ftir vägledning och
uppbyggelse, som även Svenska Kyrkans Unga stödde, avslogs. Erik Johansson
(Uppsala) och Kje1l (tilläggsmandat) tappade sina mandat i kommande maftdatperiod.

2. Information fran stift sfullmiiktige

Stiftsfullmäktige sammanträdde den 15 oktober. Det viktigaste ärendet var frågan om

handlingsplan for 2022. Niklas yttrade sig enligl bilaga"

Som svar på en motion (fran Niklas) ägnades 45 minuter av sammanträdet åt samtal i
grupper om gudstjänsten. Motionens utgångspunkt var bekymret med det minskande

antalet huvudgudstjtinster i stiftet. Gruppsamtalen kom inte atthandla om det bekymret,

men bl.ev ändå goda, stimulerande och kompetenta samtal. De var de forsta i sitt slag

under den innevarande mandatperioden.

Stiftsfu1lmill«ige sammanträdde också den26 november. Motion om avskaffande av

arvoden avslogs, också av POSK:s ledamöter. Motion om kyrkans skogstillgtnga,
avslogs också, liksom motion om inrättande av fvå kommissioner i stiftsorganisationen.

Motion om de gudstjiinstfirande ftirsamlingarna behandlades välvilligt men föranledde
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ingen åtgärd. Dock väctrde den ett visst intresse bland stift,sfullmäktiges ledamöter.

Biskop Martin Moddus har konstaterat att det åir ett be§mmer att det finns ftir fa
bibelstudiegrupper i församlingama. Det finns gruppe.r som ftirbereder gudstjänsterna,

men inte rena bibelstudiegrupper.

3 . Infonnation från Domkyrkopastoratet

Kyrkofullmäktige i Domkyrkopastoratet sammanträdde den 11 november. Det viktigaste
ärendet vat frägan om verksamhetsplan for 2A22. Niklas yttrade sig enliE btlaga

Som argument mot Niklas' yrkande anftirdes att kyrkoordningen stadgar att det
avgående fullmäktige beslutm om denkommande mandatperiodens verksamhetsplan.

Det visar sig stiimma...

Domprostenmeddelade atf det psaltarpsalmsprojekt som §rkofullmäktige beslutat om
efter en motion fran Niklas har startat med forsta halvåret 2022 som sluttid.

Nya mandatperiodens ledamöter träffades därefter, mest frr att välj,a valberedning.

4. Information fran Vadstena och Dals församlingar

Diskussion om arvoden har diskuterats i kyrkorådet, som ett siitt att stötta den dåliga
ekonomin. Beslutet i KF var att det nya fullmäktige får ta över frågan ft)r beslut. FK:s åsikt
är att avstå awoden fot KF ledamöter. Robert kommer att flytta till Motala i sommar och
liimnar därmed KI i Vadstena-Dal.

5. Inftirkommande mandatpenod

o Kandidatutbildningar har hållits for stifts- & §rkofulimåiktige för att stötta nya
förhoendevalda. Politiska aspekter togs upp samt frågor om hur val till §rkoråd går

till. Per Bodemar & Eiisabeth Lindahl tryckte på vikten av att vara insatt i
kyrkoordningen och vara pålästa i de iirenden som tas upp.

r Glädjande så har Andreas Green tackat jatill erbjudande om attvara ordforande i

kyrkorådet i Slaka-Nykil, trots att han inte valdes in i KF. I Kärna blev vi erbjudna en

ordinarie och en ersättarplats i §rkorådet. De som är invalda i KF har nytta av att stotta

varandra. En e-postlista ordnas av Jacob ftr alla ledamoter och ersättare.
r Diskussion och beslut avseende samarbete ftir ersättarplats i stiftsstyrelsen

o POSK har kontaktat Kjell avseende valsamverkan som innebär en ersättarplats i
stiftss§relsen fiör FK. Efter diskussion beslutade styrelsen att tacka ja til1
er§udandet samt att foreslå Robert till posten. Kjell informerar POSK.

. Presentation och genomgång av valutvärderingen. Se bilaga.

6. Planering inlbrkommande årsmöte

. Datum & plats. Söndag 13 februari, Kiirna församlingshem kl 16-19. Jacob bokar.

. Inbjudan & agenda. Kjell skriver inbjudan, Jacob ordnar med agenda.

. trnbjuden talare. Nils-Ola ordnar.
r Årsberättelse. Kjell ordnar.
. Revisionsberättelse. Jacob tar kontakt med reVisorerna.
. Ekonomisk rapport. Uiia ordnar.

o Startavalberedningen. Jacobkontaktarvalberedningen.
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T. Öwiga tirenden

r S8relsen beslutade att kassriren Ulla Lindskog anvåinder ett av sina privata konton ftir
frrvaltandet av FK:s ekonomiska medel samt att irite anskaffa Swish.

o Nästa styrelsemöte (ftirkortaQ måndagen den 10 januari kt 19-20 påZoom infiir
å,rsmötet.

8. Andligt fokus

Diskussion av Niklas text "Kyrkfolket-de heligas samfiffid'", kapitel t och2. Yid ftirsta
styrelsesammxtträde efter årsmötet gfu styrelsen igenom de återstående kapitlen.

Avslutaing med bön, FV oeh Yåilsignelsen.

Mötet avslutades i bön.

Linköping 2021-n-A1
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Jacob Gustaft son, sekreterare

Justeras:

Niklas Adell, ledamot


