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Sammanträdesprotokoll §§ 36-44 

Plats:  

Missionskyrkan, Linköping  

Närvarande:  

Ann-Sofie Lasell Christer Jonsson 

Per Rydwik Andreas Möller 

Gunilla Andersson Sara Möller 

Hans Andreasson Marianne Nordin 

Miriam Carlsson Susanne Rodmar 

Lars Dalesjö Jacob Östervall 

Helena Genemo  

Adjungerade:  

Tommy Aronsson Administrativ chef 

Helen Åkerman Sekreterare 

Ordförande: Sekreterare: 

Ann-Sofie Lasell, §§ 36-40, 42-44 

Per Rydwik, §§ 41 

Helen Åkerman 

Justerare:  

Andreas Möller  
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§ 36 Inledning 

§ 36.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet och ledde styrelsen i bön.  

 

§ 36.2 Närvaro  

Göran Bondesson och Dan Brännström hade anmält frånvaro. 

 

§ 36.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Andreas Möller att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 36.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

 43.1 Frikyrkosamråd 

 43.2 Diakonia 

 43.3 equmenia 

 

 Välkomnande av nya ledamöter § 37

De nya ledamöterna hälsades välkomna. 

 

 Presentation § 38

Styrelsens ledamöter presenterade sig kort. De nya ledamöterna inbjöds till 

kyrkkaffemingel som mottagning för de nya kyrkoledarna efter installations- och 

ordinationsgudstjänsten. Tidigare ledamöter hade inbjudits tidigare. 

 

 Konstituering av kyrkostyrelsen § 39
§ 39.1 Val av vice ordförande  

Kyrkostyrelsen beslutade  

att till vice ordförande utse Per Rydwik. 

 

§ 39.2 Val av arbetsutskott 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att välja ett arbetsutskott bestående av fyra personer; ordförande, vice ordförande 

samt ytterligare två personer. 

att till arbetsutskott utse Ann-Sofie Lasell, Per Rydwik, Miriam Carlsson och 

Christer Jonsson. 
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 Firmatecknare  § 40

Per Rydwik rapporterade muntligt att ytterligare beredning av attestinstruktion och 

delegationsordning för beslut i kyrkostyrelsens kommande sammanträde kommer att 

ske. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att välja Ann-Sofie Lasell (19571216-0026) och Lasse Svensson (19710528-4850) 

att var för sig teckna Gemensam framtids firma. 

 

 Förslag om arvodering under en övergångsperiod § 41

Per Rydwik anmälde att kyrkoledningen och tidigare arbetsutskott föreslår att 

ordförande bör arvoderas på en mindre del en tid framöver för att säkerställa 

överlämningen till den nya kyrkoledningen, då ordförande under tiden sedan förra 

kyrkokonferensen också fungerat som en del i kyrkoledningen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att Ann-Sofie Lasell arvoderas med 50 % av en heltid under tiden 20/5-30/6 2012 

och med 25 % av en heltid under tiden 1/7-30/9 2012 för att avsluta specifika 

frågor och överlämna till den valda kyrkoledningen. 

 

Ann-Sofie Lasell deltog inte i beslutet. 

 

 Sammanträdesplan § 42

Kyrkostyrelsen beslutade 

att arbeta enligt följande sammanträdesplan: 

• Lördag 16 juni  Ekumeniska centret, Alvik 

• Fredag – söndag 17 augusti kl. 15.00 – 19 augusti kl. 15.00 med början på 

Ekumeniska centret 

• Lördag – söndag 13 oktober kl. 10.00 – 14 oktober kl. 15.00 

• Lördag 8 december 

• Fredag – lördag 25-26 januari 2013 

• Lördag – söndag 16-17 mars 2013. 

 

 Tillkommande ärenden § 43

§ 43.1 Frikyrkosamråd 

Ann-Sofie Lasell anmälde att representanter till Frikyrkosamråds styrelse 

behöver utses. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att till Gemensam Framtids representanter i Frikyrkosamråds styrelse 

utse Per Westblom som ordinarie ledamot och Solveig Högberg 

som suppleant under kommande år. 

att bekräfta att Inga Johansson är Gemensam Framtids representant i 

NAV och Högskolekommittén. 

 

§ 43.2 Diakonia 

Ann-Sofie Lasell anmälde att Diakonia har representantskap 9-10 juni 2012.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bekräfta att bildarsamfundens representanter får bli Gemensam 

Framtids representanter i representantskapet. 

att uppdra åt arbetsutskottet att utse vilka av de representanterna 

som ska vara Gemensam Framtids. 

 

§ 43.3 equmenia 

Helena Genemo anmälde att hon inte kan vara med på equmenias nästa 

sammanträde den 9 juni 2012 i Ekumeniska centret. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Jacob Östervall till hennes ersättare vid detta sammanträde. 

 

 Avslutning § 44

Ordförande avslutade sammanträdet.  
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Vid protokollet: 

 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Ann-Sofie Lasell   Per Rydwik 

Ordförande § 36-40, 42-44   Ordförande § 41 

 

 

 

 

Andreas Möller 

Justerare 

 


