
Linköpings stiftsförening MEDLEMSMÖTE 2019-10-26

Per-Eric Lindgren/ordförande Lisbet Paulsson/sekreterare 

Anna Lundblad/justerare Tomas Kjellgren/justerare

Närvarande enligt lista/slutet av protokollet.

Organ: Medlemsmöte 

Inbjudan och agenda utsänd 2019-09-22

§1 Mötets öppnande

Ordföranden Per-Eric Lindgren hälsar deltagarna välkomna till medlemsmötet som äger rum i
Linköping, i anslutning till Regional POSK-kyrkodag, med Växjö och Strängnäs stift. 

§2 Val av mötespresidium

Medlemsmötet väljer Per-Eric Lindgren till mötesordförande samt Lisbet Paulsson till 
mötessekreterare. 

Medlemsmötet väljer (i efterhand) Anna Lundblad och Tomas Kjellgren som 
justeringspersoner.

§3 Mötets behöriga utlysande 

Inbjudan tillsändes kontaktpersoner för medlemsgrupper den 22 september.

Medlemsmötet förklaras behörigen utlyst.

§4 Fastställande av föredragningslista 

Förslag till föredragningslista har skickat ut till kontaktpersoner samt utdelats även vid 
sammanträdet.

Medlemsmötet beslutar att fastställa föredragningslistan. 

§5 Styrelsens sammansättning – uppdrag från årsmötet 2019

På uppdrag av årsmötet 2019 har styrelsen nu diskuterat fyra olika förslag på styrelsens 
sammansättning. Utgångsläget är den sammansättning av styrelsen idag; fastställd av årsmötet
2019 att antalet är 10 ordinarie ledamöter plus ordförande. Årsmötet har valt styrelse för två 
år, fram till årsmötet 2020 med omval respektive nyval av 5-6 personer varje år. Nuvarande 
sammansättning har både för- och nackdelar. Per-Eric redogör för olika alternativ till 
sammansättning av styrelsen med både för- och nackdelar beskrivna. Se bilaga.  
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Per-Eric föreslår som styrelsens förslag en minskning av antalet ordinarie ledamöter och att 
införa ersättare.

Diskussion följer och det framhålles vikten av att ha en engagerad styrelse, och antalet är 
därför inte primärt. Positivt är en geografisk spridning i hela stiftet, men inte heller detta är 
det viktigaste. 

Förslaget, som medlemsmötet därefter lägger fram, blir alltså att minska antalet ledamöter i 
styrelsen till sex(6) ledamöter plus ordförande, utan ersättare. Endast ordinarie ledamöter 
som väljs “omlott” på två år av årsmötet. Ordförande väljs som tidigare för ett år i taget. 

Medlemsmötet beslutar enligt förslaget. 

Eftersom detta beslut innebär att styrelsen reduceras kraftigt uppmanar medlemsmötet 
styrelsen diskutera fram en “övergångsform” som meddelas valberedningen inför årsmötet 
2020. 

§6 Medlemsavgiftskategorier i stiftsföreningen – uppdrag från årsmötet 

Anders Wång redogör för ärendet och föreslår en gemensam avgiftsnivå per medlem i 
lokalföreningar och direktanslutna medlemmar till stiftsföreningen. Enligt förslaget ska inte 
någon differentierad avgift finnas för direktanslutna medlemmar. Avgiftens storlek kommer 
att föreslås av styrelsen och tas upp till beslut på kommande kommande årsmöte. 

Medlemsmötet beslutar enligt förslaget att en gemensam avgift till stiftsföreningen ska gälla 
för alla medlemmar.  

§ 7 Val av två ledamöter i valberedningen för tiden fram till årsmötet 2020

Sammankallande i valberedningen, Greta Kaddik, förslår två nya ledamöter i valberedningen, 
då Johanna Garde avsagt sig sitt uppdrag samt för en vakant plats sedan tidigare: Göran 
Ericsson Linköping och Leif Larsson Mjölby.

Medlemsmötet väljer Göran Ericsson och Leif Larsson att ingå i valberedningen för tiden 
fram till årsmötet 2020. 

§ 8 Information från styrelsen

Remissmaterialet “Förslag till vision och program inför kyrkovalet 2021 för POSK” 
aktualiseras. Svar ska vara Riks-POSK tillhanda senast 15 december 2019. Styrelsen kommer 
att besvara remissen i dialog med POSK-medlemmar och lokala föreningar. Lokala föreningar
uppmanas att svara. Det har meddelats till POSKare i anslutning till det senaste 
Stiftsfullmäktigesammanträdet att styrelsen ber alla POSK-are förbereda sig och stanna efter 
stiftsfullmäktige i Vårdnäs den 29 november för att  diskutera förslaget  till vision och 
program inför kyrkovalet 2021. Detta innebär att styrelsemedlemmar som inte är med i 
stiftsfullmäktige ansluter. Styrelsen sammanställer stiftsföreningens remissvar efter detta 
möte. 

Styrelsen är också tacksamma för “inspel” på remissmaterialet från enskilda medlemmar och 
lokalföreningar. 

Johan Broman meddelar att arbetet med medlemsinventeringen går framåt.  

                                                                                           Sign (   ) (   ) (   )



§ 9 Övriga ärenden

Leif Larsson meddelar att Johanna Garde avsagt sig uppdraget som ordförande i POSK-
föreningen, Folkungabygdens pastorat och att Leif Larsson åtagit sig uppdraget som tf 
ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 

§10  Avslutande

Ordförande riktar ett varmt tack till alla som deltagit och särskilt tack till Anders Wång och 
Lisbet Paulsson som ordnat förtäringen för och organiserat dagen. Därefter förklaras 
medlemsmötet avslutat.

----------------------------------------------------------

Närvarolista vid medlemsmöte i Stifts-POSK 2019-10-26

i Linköping

Lisbet Paulsson     Norrköping
Per-Eric Lindgren  Linköping
Sven-Gunnar Persson Västervik
Leif Larsson      Mjölby
Lena Arman       Linköping
Anna Sevelin     Finspång
Margareta Baggman  ”
Siv Johansson            ”
Carin Ehrenkrona  Linköping
Lars Lundblad          ”
Anna Lundblad         ”
Tomas Tegnevik        ”
Tomas Kjellgren    Norrköping
Greta Kaddik           ”
Göran Ericsson      Linköping
Johan Broman       Tranås
Per Ingvarsson       Linköping
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