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 Sammanträdesprotokoll  

2021:1 Nyvald kyrkostyrelse 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 §§1 – 7 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30  Uppsala Konsert & Kongress  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

 

 

\\Fap360app4012 \SvK Logo\-1.png  

 

Utses att justera: Erik Sjöstrand 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Underskrifter: 
Sekreterare 

 
 

  Patrik Lidin  

 Ordförande 
  

  Antje Jackelén   

 Justerande 
  

  Erik Sjöstrand  
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30 Uppsala Konsert & Kongress 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Mötesdeltagare 

Antje Jackelén, Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande 

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande 

Amanda Carlshamre, Ledamot 

Aron Emilsson, Ledamot, frånvarande 

Jesper Eneroth, Ledamot 

Marjut Ervasti, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Marie Johansson, Ledamot 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Olle Reichenberg, Ledamot 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Erik Sjöstrand, Ledamot 

Margareta Winberg, Ledamot, frånvarande 

 

Johan Dalman, Ersättare 

Anders Brunnstedt, Ersättare 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare, beslutande 

Daniel Engström, Ersättare, beslutande 

Johannes Fransson, Ersättare 

Lisa Gerenmark, Ersättare 

Carin Jakobsson, Ersättare 

Bengt Kjellgren, Ersättare 

Niklas Larsson, Ersättare, frånvarande 

Sofija Pedersen Videke, Ersättare 

Marie Rydén Davoust, Ersättare 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Linda Sjöö, Ersättare 

Yvonne Stålnacke, Ersättare 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30 Uppsala Konsert & Kongress 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 
 

Helén Ottosson Lovén § 5 

Patrik Lidin § 6 

Erika Brundin § 6 

Kristina Nilsved § 6 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30 Uppsala Konsert & Kongress 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 1 

Mötets öppnande 

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat och hälsade de nyvalda ledamöterna och ersättarna i 

kyrkostyrelsen välkomna. 

 

 

§ 2 

Upprop 

Efter upprop noterades att ordningen för inkallande av ersättare i kyrkostyrelsen har beslutats av 

kyrkomötet, prot.bil. 1. 

 

§ 3 

Val av protokollsjusterare 

Erik Sjöstrand valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 4 

Fastställande av dagordning 

Föredragningslistan fastställdes. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30 Uppsala Konsert & Kongress 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 5 KS 2021-1425 

Val av ledamöter och ersättare i kyrkostyrelsens arbetsutskott 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

 

att – utöver ärkebiskop Antje Jackelén (ordförande), Wanja Lundby-Wedin (1:e vice ordförande) och 

Daniel Tisell (2:e vice ordförande) – välja Lars Johnsson, Olle Reichenberg och Erik Sjöstrand till 

ledamöter i kyrkostyrelsens arbetsutskott. 

 

att – utöver biskop Johan Dalman – välja Amanda Carlshamre, Jesper Eneroth, Marjut Ervasti, Bengt 

Kjellgren och Margareta Winberg till ersättare i arbetsutskottet, att inkallas i ordning enligt 

mandatfördelning. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkomötet har valt ledamöter och ersättare till kyrkostyrelsen för mandatperioden 2022–2025 och utsett 

Wanja Lundby-Wedin till 1:e vice ordförande, Daniel Tisell till 2:e vice ordförande och biskop Johan 

Dalman till ersättare för ärkebiskopen i kyrkostyrelsen.  

 

Kyrkostyrelsens ordförande och de båda vice ordförandena ingår enligt kyrkostyrelsens arbets- och 

delegationsordning i arbetsutskottet. Kyrkostyrelsen ska därutöver, för sin mandatperiod, utse ytterligare 

tre ledamöter. Ersättare för ordföranden som ledamot i arbetsutskottet är den biskop som kyrkomötet har 

utsett som ersättare för ärkebiskopen i kyrkostyrelsen. För övriga ledamöter ska kyrkostyrelsen utse 

ersättare för mandatperioden. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 2022-2025 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-11-25 13:00 – 13:30 Uppsala Konsert & Kongress 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Information 

§ 6 

Kreditupplysning, uppförandekod och sammanträdesplan m.m. KS 2021-1425 

Kyrkostyrelsen fick information om att kreditupplysningar kommer att hämtas in, att personuppgifter 

kommer att publiceras på webben, att revisorerna kommer att göra en identitetskontroll enligt 

lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och att ledamöterna kommer att 

få ett stort antal brev från Bolagsverket i samband med kyrkokansliets anmälan om verklig huvudman i 

stiftelser med anknuten förvaltning. Vidare fick kyrkostyrelsen information om gällande uppförandekoder 

och fastställda sammanträdesplaner för 2021–2023 samt praktiska frågor för kyrkostyrelsens arbete. 

  

§ 7 

Avslutning 

Ordföranden bjöd in nyvalda styrelsen till middag i samband med kyrkostyrelsens sammanträde 15 

december 2021 och förklarade därefter sammanträdet avslutat. 

  

  

  



       Prot.bil. 1 

 

Kyrkomötets beslut om ordning för inkallande av ersättare i kyrkostyrelsen 2022–2025  

Beslutad den 25 november 2021 

Ordning för inkallande av ersättare i kyrkostyrelsen 2022–2025 

 
 

I första hand inträder ersättare inom den egna gruppen i turordning, därefter 

 

1. beträffande nomineringsgruppen S  

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen C, i tredje hand från nomineringsgruppen ViSK, 

i fjärde hand från nomineringsgruppen ÖKA och i femte hand från övriga i invalsordning.  

 

2. beträffande nomineringsgruppen POSK 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen FiSK, i tredje hand hämtas från 

nomineringsgruppen MPSK, i fjärde hand från nomineringsgruppen FK, i femte hand från 

nomineringsgruppen KR, i sjätte hand från nomineringsgruppen BA och i sjunde hand från övriga i 

invalsordning. 

 

3. beträffande nomineringsgruppen C 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  S, i tredje hand från nomineringsgruppen ÖKA, 

i fjärde hand från nomineringsgruppen ViSK, i femte hand från nomineringsgruppen BA och i sjätte hand 

från övriga i invalsordning. 

 

4. beträffande nomineringsgruppen BA 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  KR, i tredje hand från nomineringsgruppen FK, 

i fjärde hand från nomineringsgruppen POSK och i femte hand från övriga i invalsordning. 

 

5. beträffande nomineringsgruppen SD 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  FK, i tredje hand från nomineringsgruppen KR, 

i fjärde hand från nomineringsgruppen BA, i femte hand från nomineringsgruppen POSK och i sjätte hand 

från övriga i invalsordning. 

 

6. beträffande nomineringsgruppen ViSK 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  S, i tredje hand från nomineringsgruppen C, i 

fjärde hand från nomineringsgruppen ÖKA och i femte hand från övriga i invalsordning. 

 

7. beträffande nomineringsgruppen ÖKA  

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  S, i tredje hand från nomineringsgruppen C, i 

fjärde hand från nomineringsgruppen ViSK, i femte hand från nomineringsgruppen BA, i sjätte hand från 

nomineringsgruppen FiSK och i sjunde hand från övriga i invalsordning. 

 

8. beträffande nomineringsgruppen FK 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  KR, i tredje hand från nomineringsgruppen BA, 

i fjärde hand från nomineringsgruppen POSK och i femte hand från övriga i invalsordning. 

 

9. beträffande nomineringsgruppen MPSK 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen  POSK, i tredje hand från nomineringsgruppen 

FiSK och i fjärde hand från övriga i invalsordning. 

 

10. Beträffande nomineringsgruppen KR 

att ersättare i andra hand hämtas från nomineringsgruppen FK, i tredje hand från nomineringsgruppen BA; i 

fjärde hand från nomineringsgruppen POSK och i femte hand från övriga i invalsordning.  
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