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En demokratisk organisation
Vår organisation bygger på en demokratisk grund där församlingsmötet/årsmötet
är vårt högsta beslutande organ. Främst vid årsmötet, som sker varje år, väljer vi
flertalet av de personer som har olika uppdrag och uppgifter. För att göra
organisationen med dess grupper mer flexibel har vi i flera grupper vid årsmötet
endast valt ansvarig/sammankallade där gruppens övriga medlemmar
självrekryteras. Till denna självrekrytering kan gruppen ta hjälp av församlingens
valberedning om man har svårigheter att finna personer. Valberedningen kan
sedan i sin tur vända sig till styrelsen om det skulle bli bekymmer med
självrekryteringen eller att de ser andra bekymmer med tillsättning av
gruppmedlemmar. Styrelsen kan då skapa underlag för församlingsmöte/årsmöte
hur man kan lösa ett sådant uppkommet bekymmer.

Vilka grupper finns och vilka är med i dem?
Här kommer en förteckning över verksamheten: utskott, planeringsgrupper och
ombud i församlingen för Skårekyrkan och vilka personer som ingår i dessa. Här
beskrivs också hur dessa tillsätts.
Då vår kyrka vill och är mycket mer än det som går att beskriva i en
organisationsplan och förteckning, så saknas självklart i denna uppteckning
namn på människor och grupper som har en lika viktig del i vår kyrka. Detta är
dock ett försök att beskriva vår organisation med grupper och namn på
människor och kontaktuppgifter till dem, som en hjälp vart man kan vända sig
för att få och ge information. Saknar du en grupp eller ett namn så hör gärna av
dig. Vi försöker återkommande uppdatera denna förteckning varför vi tacksamt
tar emot information om förändringar.

Valberedningen
Denna organisationsplan ligger också till grund för de val som görs vid Skårekyrkans
årsmöte, och uppdateras efter varje årsmöte, samt vid behov och större förändringar
under året. Röd text markerar val i årsmöte, i övrigt är grupperna självrekryterande.
Uppdateringen görs främst av valberedningen samt medlemmar i av styrelsen utsedda
informationsutskottet i samråd med församlingsföreståndaren.
***

Equmenia Skårekyrkan
Vårt barn- och ungdomsarbete bedrivs av Equmenia Skårekyrkan. Equmenia
Skårekyrkan är en självständig ungdomsorganisation med eget årsmöte där
styrelsen som kallas ungdomsråd (UR) väljs, samt tas beslut om ekonomi och
verksamhet.
Ordförande i Equmenia Skårekyrkan är Jonas Haglund.
energiaktion@gmail.com tel: 070-310 86 62

Läs gärna mer om Equmenia Skårekyrkan på vår hemsida: skarekyrkan.se
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Våra anställda i Skårekyrkan
Maja Floberg

Pastor och föreståndare

maja.floberg@skarekyrkan.se

tel. 073-4626550

Tanja Halvardsson

vik. Ungdomsledare (25%)

tanja.halvardsson@skarekyrkan.se

tel. 079-326 78 50

Carina Haglund

Församlingssamordnare (tjänsten är 50 %)

carina.haglund@skarekyrkan.se

tel. 070-33 56 353

Styrelsen med dess utskott samt vice föreståndare
Styrelse, ordförande och vice församlingsföreståndare väljs varje år vid
årsmöte. Styrelsen består av 10 ledamöter som väljs på två år.
Halva antalet väljs varje år. Styrelsen skall tillsammans med
församlingsföreståndaren vaka över och i samråd med denne planera och leda
församlingens liv och verksamhet. Vidare skall styrelsen förbereda de ärenden
som skall föreläggas församlingen, verkställa församlingens beslut samt förvalta
och vårda församlingens egendom. Styrelsen har också arbetsgivaransvar för våra
anställda.
Till sitt stöd i sitt arbete kan styrelsen utse olika former av utskott.
Antal sammankomster per år: ca 1 gång i månaden.
Styrelsens ordförande
Mari Hermansson
(väljs för ett år)
mari.hermansson@gmail.com

tel.070-3946701

Vice församlingsföreståndare
Anders Persson
(väljs för ett år)
anders@livskonst.nu

tel. 070-821 62 12

Styrelsen
Sittande 1 år:
Birgit Echeverri
Anna Wilén
Jennie Sjöberg
Carl-Johan Kvaldén
Stefan Bengtsson
Omval 2 år:
Bo Andersson
Göran Forsman
Rasmus Andersson
Per-Inge Lidén

sekreterare (väljs inom styrelsen)

kassör (väljs inom styrelsen)

Nyval 2 år:
Torbjörn Strand
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1.

Arbetsutskottet (AU) för styrelsen

Utskottet har bl.a. som syfte att vara ett forum för personalfrågor av olika slag.
Förbereder styrelsens och ungdomsrådets möten.
Gruppen har också att samla upp och hantera frågor som inte naturligt hanteras i
andra råd eller utskott. Gruppen arbetar löpande och rapporterar till styrelsen
respektive Equmenia Skårekyrkan.
I utskottet ingår: ordf. i församlingen, ordf. i UR, församlingens och
Equmenias anställda.
Sammankallande: Församlingens ordförande.
I utskottet ingår
Församlingens ordförande: (sammankallande)
Equmenia Skårekyrkans ordförande: Jonas Haglund
Pastor/föreståndare: Maja Floberg
Ungdomsledare: Tanja Halvardsson
Församlingssamordnare: Carina Haglund

2.

Diakonala utskottet

Utskottet har löpande uppgiften att tillsammans värna om och ha omsorg för
enskilda medlemmar och för församlingens vänner.
I utskottet ingår: Församlingsföreståndare, vice församlingsföreståndare och
andra anställda samt av styrelsen utsedda ledamöter.
Sammankallande väljs inom gruppen.
I utskottet ingår ledamötena nedan
Anders Persson (sammankallande)
anders@livskonst.nu

Anita Park
Ingela Daleskog
Anders Daleskog
Lahja Edvardsson

3.

Ekonomiutskottet

Utskottet ska hantera och bereda frågor kring ekonomi och rapporterar till styrelse
och församlingsmöte.
I utskottet ingår: Kassör och löneadministratör
Sammankallande: Församlingens kassör, tillika ordinarie ledamot i
styrelsen.
I utskottet ingår
Kassör: Bo Andersson (sammankallande)
bobo@duse.nu

Löneadministratör: Birgit Echeverri

4.

Fastighetsutskottet

Utskottet ansvarar löpande för frågor kring Skårekyrkans fastigheter, såväl inne
som ute. När det gäller Boltziushemmet gäller det utvändig skötsel av fastigheten.
De möts minst en gång per termin för att tillsammans se över behov kopplade till
fastigheten och dess inredning.
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Gruppen är självrekryterande i samråd med styrelsen.
I utskottet ingår
Henry Karlström
(sammankallande)
henry.karlstrom@gmail.com

Olof Öberg
Lars Jonsson
Markus Andersson
Bo Andersson
Sven Andersson
Andreas Helgerud
Claes Eng
Till fastighetsutskottet hör också nedan angivna grupp.
Interiörgruppen
Interiörgruppen ansvarar för kyrkans inventarier.
Gruppen är i första hand självrekryterande.
Sammankallande: Väljs inom gruppen som också rapporterar till styrelsen.
I gruppen ingår
Henry Karlström

(sammankallande)

henry.karlstrom@gmail.com

Gitte Jansson
Ingela Daleskog
Elisabet Karlsson

5.

Informationsutskottet

Utskottet har som uppgift att vara ett bollplank för styrelsen och en resurs i olika
typer av informationsfrågor. Till utskottet hör också affischör, webbansvarig och
redaktionsgrupp. Utskottet ansvarar för Skårekyrkans informationskanaler
beträffande innehåll, layout, mängd etc. och ses minst en gång per år.
Församlingsbladet hanteras av en särskild redaktionsgrupp vid sidan av
informationsutskottet.
Utskottet självrekryterar i första hand, i samråd med styrelsen.
Sammankallande: Väljs inom utskottet som också rapporterar till styrelsen.
I utskottet ingår
Mari Hermansson

(sammankallande)

mari.hermansson@gmail.com

Anna Quist
Christina Rodestedt
Johan Rodestedt
Redaktionsgruppen
Gruppen har som uppgift att samla in material och arbeta fram
församlingsbladet.
Gruppen är i första hand självrekryterande. Sammankallande:
Väljs inom gruppen.
I gruppen ingår
Mari Hermansson

(sammankallande)

mari.hermansson@gmail.com
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Birgitta Carlsson
Hemsidesarbetare
Christina Rodestedt (hemsida)
Johan Rodestedt (intranät)
Affischörer
Anna Quist

6.

Internationella utskottet

Utskottet arbetar och bevakar på styrelsens uppdrag internationella frågor i
församlingen, samhället och Equmeniakyrkan. (Utskottet ansvarar dessutom för den
Internationella insamlingen.) De möts minst en gång per år.
Utskottet självrekryterar i första hand, i samråd med styrelsen.
Sammankallande: Väljs inom utskottet som också rapporterar till styrelsen.
I utskottet ingår
Rasmus Andersson

(sammankallande)

rasmus-pi.andersson@hotmail.com

Torbjörn Kjerstadius
Catharina Lundeteg

Val av revisorer sker vid årsmötet för ett år.
Revisorer
Peter Nilsson
Carl Park
Suppl: Maria Haag
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Planeringsgrupper
Skårekyrkans verksamhet planeras och genomförs av en rad grupper. Dessa
arbetar både var för sig och tillsammans med olika frågor. För samordning
och övergripande planering svarar församlingsföreståndaren som också
rapporterar till styrelsen. Vid behov samlas alla alternativt vissa
konstellationer av grupper för att samråda kring planeringen, minst 1 gång
per år.
Verksamhetsgruppen
Gruppen ansvarar för att inför varje församlingsblad i detalj planera
verksamheten.
I gruppen ingår: Minst 3 församlingsrepresentanter, 1 representant från
Equmenia, församlingsföreståndare och Equmenia-anställd.
Gruppen utses av styrelsen och UR
Sammankallande: Väljs av församlingsföreståndaren i samråd med Equmenias
ordförande.
I gruppen ingår
Per-Inge Lidén (sammankallande)
per-inge.liden@karlstad.se

Maja Floberg

(församlingsföreståndare)

maja.floberg@skarekyrkan.se

Lars-Eric Hermansson
Carina Haglund
Jennie Sjöberg
Anders Persson
Representant från Equmenia
Musikgruppen
Musikgruppen ansvarar för att inför varje församlingsblad detaljplanera musiklivet
i församlingen. Gruppen ansvarar för att det till varje gudstjänst finns någon som
spelar till den gemensamma sången.
I gruppen ingår: Minst 4 församlingsrepresentanter och 2
Equmenia-representanter.
Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och
främst självrekryterande.
I gruppen ingår
Carl-Johan Kvaldén (sammankallande)
cjkvalden@gmail.com

Anders Hallgren
Carina Haglund
Musiker
Helen Abrahamsson
Markus Andersson
Birgit Echeverri
Ulrika Forsman
Carl-Johan Kvaldén
Catharina Lundeteg
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Torbjörn Strand
Tore Strand
Gudstjänstledargruppen
Gudstjänstledarna har löpande uppgiften att planera och leda gudstjänster. De möts ca 1
gång per termin. Antal: Minst 10 personer.
Gruppen utses av församlingsföreståndaren tillsammans med gruppansavarig.
Gruppansvarig: Väljs inom gruppen
Sammankallande: Församlingsföreståndare och gruppansvarig.
I gruppen ingår
Maja Floberg (församlingsföreståndare)
maja.floberg@skarekyrkan.se

Anders Persson (gruppansvarig)
anders@livskonst.nu

Anders Daleskog
Anna Wilén
Jakob Sandin
Magnus Berglund
Mari Hermansson
Carina Haglund
Per-Inge Lidén
Cathrine Magnusson
Robert Magnusson
Nattvardstjänargruppen
Nattvardstjänare tjänar vid församlingens nattvardsfirande. De möts
minst 1 gång per år och väljs vid årsmötet.
Gruppen föreslås av församlingsföreståndaren i samråd med valberedningen.
Gruppansvarig: Väljs inom gruppen
Sammankallande: Församlingsföreståndare och gruppansvarig
I gruppen ingår
Maja Floberg (församlingsföreståndare)
Ulrika Eng
(gruppansvarig)
ulrikaeng@hotmail.com

Anders Daleskog
Lena Thuvander
Magnus Aronsson
Magnus Berglund
Anders Hallgren
Per-Inge Lidén
Margaretha Nilsson
Anna-Lena Andersson
Maria Kvaldén
Jakob Sandin
Ulrika Andersson
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Kyrkvärdsgruppen
Kyrkvärdar ansvarar för att i entrén hälsa alla välkomna och ansvara för
insamling och hantering av kollekt.
Antal: Ca 16 personer fördelade på 4 grupper. De möts ca 1 gång per år.
Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst
självrekryterande.
I gruppen ingår
Carl Park
(sammankallande)
carl.park@telia.com

Ordinarie
Elisabeth Kjerstadius
Inge Lundeteg
Lars Hjalmarsson
Per Carlsson
Lena Thuvander
Per-Anders Eng
Birgitta Lidén
Maria Kvaldén
Christer Karlsson
Margareta Hallgren
Anna-Lena Andersson
Carin Jonsson
Ulrika Andersson
Rasmus Andersson
Maria Andersson
Biträdande
Lahja Edvardsson
Lennart Wennbom
Sven Andersson
Jennie Sjöberg
Ljudgruppen
Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen.
Gruppen har i uppgift att sköta ljud i samband med gudstjänster och andra
evenemang.
Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och främst
självrekryterande.
I gruppen ingår
Per Carlsson
(sammankallande)
carlssonperolof@gmail.com

Markus Andersson
Ulrika Eng
Anders Persson
Johan Rodestedt
Ulrika Forsman
Jonas Lindberg
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Projektorgruppen
Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen.
Gruppen har i uppgift att sköta projektor i samband med gudstjänster och andra
evenemang.
Sammankallande väljs på årsmötet och övriga gruppmedlemmar är först och
främst självrekryterande.
I gruppen ingår
Markus Andersson (sammankallande)
elmackan@gmail.com

073–0274765

Rasmus Andersson
Marcus Karlsson
Markus Andersson
Tobias Karlsson

Konfirmationsarbetet
Skårekyrkans konfirmationsarbete leds av församlingsföreståndaren som också
tillfrågar och utser konfirmandledare.
Konfirmandledare
Pastor Maja Floberg

Söndagsskolan
Söndagsskollärare
Jakob Sandin (sammankallande)
Göran Forsman
Ulrika Forsman
Christina Rodestedt
Frida Lindberg
Jenny Sandin
Anna Bengtsson
Anders Daleskog (reserv)
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Boltziushemmet
Två grupper ansvarar för att samordna arbetet runt Boltziushemmet. De består
av Boltziushemmets vaktmästargrupp och visningsgrupp.
Gruppmedlemmar är först och främst självrekryterande.
Vaktmästargruppen
Gruppen ansvarar för löpande skötsel av Boltziushemmet inomhus och
trädgården utomhus.
I gruppen ingår
Inomhus
Catharina Lundeteg
Key Ståhl
Utomhus
Inge Lundeteg
Claes Eng
Visningsgruppen
Gruppen ansvarar för visningarna av Boltziushemmet.
Gruppen ansvarar inom sig att utbilda och tillsätta deltagare i gruppen.
Sammankallande: Väljs inom gruppen
I gruppen ingår
Anders Daleskog (sammankallande)
Lennart Ljunggren
Catharina Lundeteg
Gitte Jansson
Lisbeth Ljunggren
Mari Hermansson
Maria Zsigo
Per-Inge Lidén
Sune Sandström
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Särskilda funktioner
Förutom ovanstående verksamheter, utskott och arbetsgrupper finns en rad
funktioner med särskilda uppgifter. Dessa väljs vid årsmötet.
Städorganisatörer
Elisabeth Kjerstadius
Maria Haag
Organisatörer för serveringsgrupper
Marina Bryntesson
Marina Hjalmarsson
Marita Andersson
Föreståndare för minnesfonden
Hjördis Larsson
Kitty Jonsson
RIA-kommitté
Birgitta Carlsson

(sammankallande)

carlssonbirgitt@hotmail.com

Per Carlsson
Ingegerd Nilsson
Key Ståhl
KG Ståhl
Gunnel Svenske
Anders Daleskog
Catharina Lundeteg (musikresurs)
Gunnel Fröding (reserv)
Samordnare för begravningar och minnesstunder
Lennart Ljunggren
Maria Zsigo
Ingela Daleskog
Blomsteransvariga
Inger Julsgård
Maria Zsigo
Blommor nattvardsbord
Anna-Lena Andersson
Elisabeth Kjerstadius
Inger Julsgård
Lena Thuvander
Lokalkoordinator och Dukansvariga
Anna-Lena Andersson
Birgitta Carlsson
Valborgsansvariga
Lennart Ljunggren
Anna Wilén
Per-Inge Lidén
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Ombud
Då dessa ofta på ett särskilt sätt representerar församlingen väljs dessa vid
årsmötet
Karlstad Ekumeniska Råd
Maja Floberg
Suppl: Anders Daleskog, Per-Inge Lidén
Vägsjöforsombud
Markus Andersson
Ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens
Rasmus Andersson, Göran Forsman
Anders Persson, Maja Floberg
Suppl: Anders Daleskog
Representant Region Svealands Närområdesträff
Representant utses av Församlingens styrelse
Årsmöte Bilda Svealand (vartannat år = 2022)
Sjukhuskyrkans årsmöte
Key Ståhl, Margaretha Nilsson
Suppl: KG Ståhl
Hela Människan/RIA i Karlstad årsmöte
Maria Haag, Ingela Daleskog
Gårdsföreningen Vägsjöfors årsmöte
Birgitta och Per Carlsson
Bo och Anna-Lena Andersson
Diakoniaombud (föreslås av Internationella utskottet)
Rasmus Andersson

Valberedning för församlingen
Valberedningen föreslås och väljs av årsmöte/församlingsmöte
Sittande 1 år
Anders Daleskog
Anders Hallgren
Val 2 år
Lars-Eric Hermansson (sammankallande)
Maria Kvaldén
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