SAMMANTR]iDESPROTOKOLL

KYRKOFULLMAKTIGE

Konstituerande sammantriide
Hiigerstens fbrsamling 2021-r l-l r(9927,33)
Plats och

tid

Beslutande

($s 27-33)

F<irsamlingssalen

r(ll)

Sammantriidesdatum
och 2021-12-02 (9934-48)

i Uppenbarelsekyrkan, klockan

19.00

Eva Beijer, Lars Bergh, Olivia Bemmalm, Niklas Bolin Djanaieff,
Maximilian Bjdrsten, Erik Brostrdm, Ragnhild EIfsd, Lena Eriksson,
Saara Fahmy. Ing-Marie Gidldi Anita Hedberg. Samuel Hedin,
Thomas Hdgberg, Stig Johnell, Inger Kendel, Agneta Landin. Lars

Olof Landin. Raimond Molander. Agneta Norberg. Marianne Nord.
Madelene Nylander. Lars Richter, Karl Otto Samson. Ann-Marie
Slriimberg, Yvonne Strdmberg, Carita Stenbacka Tenezakis. Johan

Tetzlaff, Marianne Themptander. Anders Wallner. Katrin Wicdn.
Christer Wik. Henrik Akerlund, Kaya Alander. Isak Ohrlund.
($s 34-48)

6wiga niirvarande
($$ 27-33)

(s$ 34-48)

Marie Andersson. Eva Beijer, Lars Bergh. Olivia Bemmalm. Niklas
Bolin Djanaieff. Kent Bjdmtjiirn, Maximilian Bjdrsten, Erik
BrostrOm. Ragnhild Elfsd. Bror Eriksson, Lena Eriksson. Saara
Fahmy. 6llegird Croundstroem, Anita Hedberg, Samuel Hedin,
Anette Hellstrdm, Thomas H<igberg, Stig Johnell. Asa Karlsson,
Agneta Landin. Lars OlofLandin, Carina Lenngren, Agneta
Norberg, Marianne Nord, Madelene Nylander, Lars Richter, Karl
Otto Samson, Ann-Marie Strdmberg, Yvonne Stromberg, Carita
Stenbacka Tenezakis, Marianne Themptander, Anders Wallner,
Henrik Akerlund. Kaya Alander. Isak Ohrlund.

Ersattarna: Tita Bergqvist, Bengt Dahlstedt, Bror Eriksson, Ollegird
Grundstroem, Gunilla Hansson, Cecilia Landin, Per Larsson, Carina
Lenngen, Peedu Ots
ErsAftarna: Gunilla Hansson, Cecilia Landin. Per Larsson. Peedu Ots

($$ 27-48)

Kyrkoherde Christofer Wilsson
Kanslichef Anna-Carin Holmqvist, sekreterare

Justerare

Maximilian Bjdrsten och Lars Richter

Justeringens plats
och tid

Fdrsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan.
mindagen l3 december 2021, klockan 14.00
Paragrafer
48

Underskrifter

tn

Sekreterare

Ordfiirande
Justerare

Iu'
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Sammantriidesdatum
Konstituerande sammantrade
Hegerstens ltirsamling 2021-l l-l l(9927-33) och 2021-12-02 (9g34-4E)
ANSLAG / BEVIS

Kyrkofullmiiktige

Organ

Sammantriidesdatum 2021-ll-11($g27-33)och2021-12-02(9934-48)
Datum de anslaget siitts

2021-12-ts

upp

Datum

di

anslaget

2022-01-14

tas ned

Fiirvaringsplats ftir

protokollet

F<irsamlingsexpeditionen,
Uppenbarelsekyrkan

s27
Kyrkofullmiiktiges alderspresident Anita Hedberg hdlsade alla ledamrjter

Sammantradets dppnande,

och ersAftare vAlkomna och fiirklarade darefter mdtet 6ppnat.

fa$stallande av
dagordning

Foreslagen och uts?ind dagordning faslstiilldes efter att punktema
Val av ledamdter och ersdttare i kyrkorddel
och
Val av lgtrkorddets presidium
bytt plats med varandra samt punktema
8a) Intrddesordning i

Kykorddet

och

l3a) Deltagande pd distans enligt Kyrkoordningen 3 kap. $ 17a
lagts

till.

Den till kansliet efter utsiind kallelse inkomna delegationsbeslutet
(F.2021. l0l4), att inkalla eftefiradare liir kyrkofullmaktige och att utse
ersattare fiir mandatperioden 2022-2025 anmiildes och delades ut vid
sittande mtite. Delegationsbeslutets vidhiiftande bilaga ersiitter den med
kallelsen utsiinda liirteckningen <iver ledamdter och ers?ittare i

kyrkofullmaklige.

$28
Upprop av ledamdter och ersattare liirriittades.

Upprop av niirvarande

I den frAnvarande ledamoten Asa Karlssons stiille intriidde Niklas Bolin

ledamdter och ersAtare.
FaststAllande av rdstlAngd

Dj anaieff.

I den frinvarande ledamoten Anette Hellstrdms stelle intriidde lnger
Kendel.
Ovrig frAnvarande ledamot ersattes ej.

4tr [oIrR
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Sammantriidesdatum

Konstituerande sammantrede
Hagerstens

fiirsamling

2021-l

l-l

l(S527-33) och 2021-12-02 (9934-48)

Niirvarolistan godkiindes som rdstliingd.

s29
AttjAmte ordftranden j ustera mdtets protokoll utsags
Maximilian Bjdrsten

Justering

och
Lars Richter

Protokollet halls tillgiingligt fiirjustering fran torsdagen den l8 november
I klockan I 4.00 pi ftirsamlingsexpeditionen i Uppenbarelsekyrkan.
Protokollet ansliis fredagen den l9 november 2021 och tas ned mindagen

202

den 20 december 2021.

$30
Fdrelig fr6ga om sammantrAdet utlysts i laga ordning.

I laga ordning utl;"st

Kallelse till sammantradet har skett pe nedansteende sett:
Kung6relse uppsatt pi ftrsamlingens anslagstavla och annonserad pA
Iiirsamlingens hemsida samt kallelsen utsand till ledamdter och ersattare
den 1 november 202 | .

Kyrkofullmaktige fann att sammantr?idet hade utlysts i laga ordning.
$

3l

Fdreleg val av ordfdrande, l:a vice ordf<irande och 2:a vice ordfbrande i

kyrkofullmaktige litr perioden 2022 -2025.

KyrkofullmZiktiges
presidium

Till ordliirande i Hagerstens lilrsamlings kyrkofullmaktige valdes
Anders Wallner.
Alderspresidenten Anita Hedberg dverliimnade orditirandeskapet
nyvalde ordltiranden och <inskade denne lycka till.

Till I:a vice ordltrande

till

den

valdes Carita Stcnbacka Tenezakis.

Tita Bergqvist yrkade pa att Lars Richter utses till 2:e vice ord{tjrande
Agneta Landin yrkade pA an Lars Olof Landin utses till 2:e vice
ordf<irande.

Omrdstning vidtog. Rdstningen i iirendet resulterade i 7 rtister fiir Lars Olof
Landin och 27 rdster fiir Lars Richter.

Till 2:a vice ord{iirande valdes Lars Richter.

oryl)

w {aruP qlt
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Sammantr[desdatum
Konstituerande sammantrede
Hiigerstens ftirsamling 2021-l l-l l(9927-33) och 2021-12-02 (9934-48)

l)

s 32

F<irelig iriga om antalet ledamOter och ersattare i kyrkoridet fiir perioden
- 2025.

2022

Lars Olof Landin yrkade bifall

till

Faststallande av antalet
ledamdter och ersattare i

kyrkoridet

den av Christer Wik presenterade

koalitionen mellan Arbetarpartiet Socialdemokatema. Borgerligt
alternativ, Centerpartiet och Vanstern i Svenska kyrkan.

Kyrkofullmiiktige beslutade att faststalla antalet ledamdter i kyrkoradet
tolv och antalet ersaittare till tolv.

till

$ 33

Ftirelig val av ledamdter och ersiittare i kyrkortdet fiir perioden 2022
2025.

-

Val av ledamdter och
ersAttare i kyrkoridet

Lars Olof Landin yrkade p6 proportionella val. Yrkandet bifalldes i enlighet
med Kyrkoordningen 39 kap. 94.

Det noterades att litljande tv5 koalitioner fiireligger.
Mellan Arbetarpartiet Socialdemokraterna, Borgerligt altemativ,
Centerpartiet och Viinstern i Svenska kyrkan respektive
mellan Paflipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Sverigedemokatema
Detta medfdr at1 liirstniimnda koalition tilldelas l0 ledamotsplatser i
Kyrkoridet och sistniimnda koalition tilldelas 2 ledamotsplatser.

Lars Richter yrkade pa att beslutet i $ 32 tas om och att kyrkofullmaktige
beslutar at1 kyrkofullmiiktige islallet faststAller antalet ledamoter i
kyrkoradet till tretton och antalel enattare till tretton.
Eva Beijer och Madelene Nylander yrkade p6 att ftirslaget ska avslis.
P6giende mtitet ajoumerades en kvart.

Beslut fattades difefter om att bordlegga frigan giillande fasBtallande av
val av ledamdter och ersattare i kyrkoredet samt att ajoumera mdtet for att
iteruppta det konstituerande kyrkofullmakigemotet den 2 december kl.
I 9.00 i Uppenbarelsekyrkan.

Sammantrddet iteruoptas den 2 december 2021

kl.

19.00

$34
FiirelAg fraga om det fortsatta sammantradet utlysts i laga ordning.

Kallelse till det fortsatta sammantradet har skett pi nedanstaende siitt:
Kungdrelsen uppsatt pi {iirsamlingens anslagstavla och annonserad pi
liirsamlingens hemsida samt kallelsen utsand till ledamoter och ersafiare

{i* {r,,R w

A^)

I laga ordning utlysl
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Konstituerande sammantrede
Hegerstens

ltirsamling

2O2l-1 t-t 1(9527-33) och 2021-t2-02 (S934-48)

den 18 november 2021

Kyrkofullmektige fann att det foftsatta sammantredet hade utlysts i laga
ordning.

$ 3s

Sammantradet aterupptogs. Lars Olof Landin yrkade pt att punkterna 2 och
3 pi dagordningen ftrr det fortsatta sammantradet den 2 december 2021
byer plats.

Sammantredets
aterupptagande

Henrik Akerlund yrkade bifall till Lars Olof Landins yrkande.

Kyrkofullmektige beslutade godta ftrslaget.
Kaya Alander yrkade pi att talartiden vid sammanrAdet den 2 december
2021 begrzinsas till wt minuter.

Kyrkofullmaktige beslutade begriinsa talartiden till tva minuter.

$36
Upprop av ledamdter och ersattare fldrrettades.

Upprop av niirvarande
ledamOter och ersAttare.

I de fr6nvarande ledamdtema
Raimond Molander.
Ing-Marie Gidltif.
Christer Wik,
Katrin Wicdn och

Faststiillande av r<istliingd.

Johan Tetzlaffstiille

intriiddc i nAmnd ordning

Niklas Bolin Djanaieff,

Ollegird Grundstroem,
Kent Bjdmtj?irn,
Bror Eriksson och
Carina Lenngren.

Niirvarolistan godkiindes som rdstliingd.

$37
Ordf<iranden yrkade pA att punkten I 2 a) utg6r.

Faststiillande av

dagordning

Kyrkofullmaktige beslutade faststalla utsand dagordning ftir det fortsatta

Nt) E

U,N-A

SAMMANTRAD ESPROTOKOL L
KYRKOFU LLMAfftCE
Konstituerande sammantrade

ltirsamling

Hagerstens

6(r

SammantrZidesdatum

2021-l

l-l

)

I($527-33) och 2021-12-02 ($$34-48)

sammantredet den 2 december 2021 i enlighet med beslut i S 35, efter det

afi punkten l2 a utgir.
Lars Olof Landin yrkade pa att punkten 5 Val n kyrkofullmciktiges
pi dagordningen liir den del av sammantriidet som agde rum
2021-l 1-11. skulle tas om.

presidium

Henrik Akerlund yrkade bifall
Lars Richter yrkade avslag

till

till

Lars Olof Landins fdrslag

Lars Olof Landins liirslag.

Kyrkofullmaktige beslutade avsli sistn?imnda yrkande.
Lars OIof Landin fijr nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska
kyrkan reserverade sig mot beslutet, se bilaga l.

Henrik Akerlund reserverade sig mot beslutet.

s 38
Beslutades att protokollet hills tillgiingligt ftrjustering friLn mindagen den
'13
december 2021 kl. 14.00 pi ftrsamlingsexpeditionen i
Uppenbarelse$rkan och protokollet anslis onsdagen den l5 december
2021 och tas ned fredagen den 14 jarrtari 2022.

Aterupptagning Justering.

Beslutet i fiiregiende stycke ersatter beslutet i $ 29 sista stycket.

$ 3e

Ftirelig friga om iterupptagande av fraga om antalet ledam<iter och
ersattare i kyrkoridet ftir perioden 2022-2025.

Aterupptagning
Faststaillande av antalet

Iedamoter och e6Aftare.

Yvonne Strdmberg yrkade
faststalls

till

pi

antalet Iedam<iter respektive ersattare

13.

Henrik Akerlund yrkade pe att antalet ledamOter respektive ersaftare
faststiills

till

12 samt sluten omrdstning.

Lars Richter yrkade

pi votering di

iirendet inte avser personval.

Omrdstningen genomliirdes och ordltiranden Anders Wallner fann att
- 22 ledamdter rdstat It r Iiirslaget aft antalet ledamdter respektive
ersattare i kyrkoridet Iiir mandatperioden 2022-2025 ska vara 13.

-

5 ledamdter rdstat mot namnda liirslag och
8 ledamdter lagt ned sina roster.

KyrkofullmAktige faststallde antalet ledamdter i Kyrkoradet till tretton och

d"fuR

16 dbJ

SAMMANTRTiDE,SPROT0KOLL

KYRKOFULLMAKTIGE

7(il)

Sammantr[desdatum
Konstituerande sammantr5de
Hiigerstens ltirsamling 2o2t-1 l-t t(S827-33) och 202t-12-02 (9534-48)

antalet ersaltare

till tretton.

Beslutet iltiregiende stycke ersetter beslutet i $ 32 sista meningen

Nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan besteende av
Lars Olof Landin, Eva Beijer, Agneta Landin, Marianne Themptander.
Maximilian Bjdrsten, Per Larsson, Cecilia Landin och Peedu Ots avgav ett
siirskilt ),ttrande, se bilaga 2.

$40
Fdreltg val av ledamdter och ersiittare i kyrkortd et ftr perioden 2022-2025
Det noterades att ftiljande w6 koalitioner ftreligger.

Mellan Arbetarpartiet Socialdemokratema, Borgerligt alternativ.
Cenlerpartiet och Viinstern i Svenska kyrkan respektive
mellan Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och Sverigedemokatema.
Fcirstniimnda koalition ar tilldelade I I ledamotsplatser och sistniimnda
koalition 2 Iedamotsplatser i kyrkoridet.

Koalitionen bestiende av Arbelarpartiet Socialdemokratema" Borgerligt
altemativ, Centerpartiet och Vanstern i Svenska kyrkan liireslog liiljande
ledam0ter till kyrkoredet.
Anders Wallner, S
Asa Karlsson, S
Raymond Molander, S
Ing-Marie Gidldf, S
Christer Wik. S
Carita Stenbacka Tenezakis. Visk

Ann-Marie Strcimberg, Visk
Kaya AIander, Visk
Erik Brostrdm. Visk
Marianne Nord. C
Lars Richter. BA.

Koalitionen best6ende av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och
Sverigedemokraterna friresLir ltiljande ledamdter till kyrkor6det.
Lars Olof Landin. PoSk
Eva Beijer. PoSk

Kyrkofullmaktige beslutade utse ledamOter i kyrkoridet i enlighet med
ftrstnamnda och sistnamnda koalitions ftirslag.
Vidare ltireslog koalitionen bestaende av Arbetarpartiet
Socialdemokraterna. Borgerligt altemativ, Centerpartiet och Viinstern i
Svenska kyrkan ftljande ersattare till kyrkortdet.

&vt

w,

,{h)

.

Val av ledamriter och
ersaftare i kyrkoridet
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Hiigerstens itirsamling 2021-l l-l l($$27-33) och 2021-12-02 ($$34-48)
Madelene Nylander, S
Thomas Hdgberg S

Katrin Wicdn.

S

Isak Ohrlund. S

Yvonne Slrdmberg, S
Stig Johnell, Visk
Anita Hedberg, visk
Olivia Bernmalm, Visk
Marie Andersson, Visk
Lars Bergh, C
tnger Kendel, BA.

Koalitionen bestiende av Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan och
Sverigedemokraterna ftireslog f<iljande ersattare till kyrkoradet.
Agneta Landin. PoSk
Maximilian Bjtirsten, PoSk

Kyrkofullmiiktige beslutade utse ersettare i kyrkoridet i enlighet med
ftirstniimnda och sistniimnda koalitions fiirslag.
Henrik Akerlund meddelade att han inte deltar i besluten i $ 40.

$41
Fdrelag val av ordftirande samt l:e respektive 2:e vice ordliirande
kyrkoridet fiir peri oden 2022 - 2025 .

i

Val av kyrkoridets
presidium

Till ordfiirande valdes Christer Wik.

Till l:a vice ordftirande valdes Carita Stenbacka

Tenezakis.

Eva Beijer yrkade pi att Lars Olof Landin utses till 2:e vice ordliirande
Henrik Akerlund yrkade bifall till sistnAmnda fttrslag.

Ann-Marie Strdmberg yrkade pa att Lars Richter

utses

till

2:e vice

ordftirande.
Omr6stning vidtogs. Rostningen gallande posten som 2:e vice ordliirande
resulterade i 9 r<ister frir Lars Olof Landin och 26 rdster fdr Lars Richter.

Till 2:e vice ordftirande valdes Lars Richter.
Mot sistnamnda beslut reserverade sig ledamoten Eva Beijer

ftr

nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, se bilaga 3.

$42
FdrelAg friga om intrZidesordning i kyrkoridet under mandatperioden 20222025. Kyrkofullmiiktige beslutade enligt f<iljande.

&hlh_ re Nr)

Intriidesordning i
kyrkor6det

S
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Konstituerande sammantrede
Hagerstens

ftirsamling

202r-l

l-l

l($$27-33) och 202r-r2-02 (9934-48)

Fdr Socialdemokaterna ger ersettare
i ftrsta hand in fr6.n Socialdemokatema.
i andra hand in fran Viinstern i Svenska kyrkan.
i hedje hand in fran Centerpartiet,
i larde hand in frin Borgerligt altemativ och
i femte hand in fran Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
Fdr VAnstern i Svenska kyrkan gir ersathre
i liirsta hand in frin Viinstem i Svenska kyrkan,
i andra hand in frin Socialdemokratema.

itredje hand in frin Centerpartiet.
i liirde hand in frtn Borgerligt alternativ och
i femte hand in fran Partipolitiskl obundna i Svenska kyrkan.
Fdr Centerpartiet gar ersattare

i {tirsta hand in fren Centerpartiet.
i andra hand in fren Borgerligt altemativ,
itredje hand in frin Socialdemokaterna.
i lZirde hand in frin Viinstem i Svenska kyrkan och
i femte hand in fr&n Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.

Fdr Borgerligt alternativ ger ersaftare
i ftirsta hand in fren Borgerligt alternativ.
i andra hand in fran Centerpartiet,
itredje hand in fr&n Socialdemokratema,
i f2irde hand in fran VAnstem i Svenska kyrkan och
i femte hand in fran Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan.
Fdr Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan ger ersattare
i ftrsta hand in frin Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan,
i andra hand in fren Centerpartiet.
i tredje hand in frin Vdnstem i Svenska kyrkan,
i {iirde hand in frin Socialdemokatema och
i femte hand in fran Borgerligt alternativ.

$43
Fiirelig val av revisorer Iiir perioden2022 -2025.

Till revisorer valdes
Bo Irsten.
Det noterades att till auktoriserade revisorer
Grant Thornton vald.

d{(rl)\ tb o(tl

fiir perioden 2022-2025 iir

Val av revisorer
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$44
Frirelig val av valniimnd

ftr

penoden 2022

-

Val av valniimnd

2025

Till valniimnd valdes
Malte Sigemalm, S, ordliirande,
Ann-Marie Strdmberg, Visk, l:e vice ordliirande.
Marianne Themptander, PoSk, 2:e vice ordfiirande,
Lars Berg, C
Lars Richter. BA
och

Henrik Akerlund, SD.

Till ersattare itir

dessa valdes

Ragnhild Elfsti,C
Stig Johnell, Visk
lnger Kendel, BA
Agneta Landin, PoSk
Karl Otto Samson, SD,
samt
Johan Tetzlaff, S.

$45
Fdrelag val av 3 ombud och 3 ersiittare till Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Stockholms stift

Val av ombud och
.

Socialdemokratema yrkade pA ftiljande f<irslag.
Ombud: Christer Wik och ersiittare Yvonne Strdmberg.
Venstern i Svenska kyrkan yrkade pi ftiljande ftirslag.
Ombud: Carita Stenbacka Tenezakis och ersaftare Ann-Marie Strdmberg

Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan yrkade pi fiiljande ftirslag.
Ombud: Agneta Landin och ersettare Eva Beijer
Sverigedemokraterna yrkade pi ftiljande ftirslag.
Ombud: Henrik Akerlund och ersattare Karl Otto Samson.

Omrdstning vidtogs. R<istningen giillande val av ombud och ersdttare till
arbetsgivarkonferens (Skao) resulterade i
- 27 rrister fcir Socialdemokaternas ltirslag,
- 32 rdster nir Viinstern i Svenska kyrkans liirslag,
- 30 rdster fdr Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkans ftirslag

-

respektive
3 rdster ltir Sverigedemokaternas iiirslag.

,js'hRrg

ru,il

ersattare

till

arbetsgivarkonferens
(Skao).
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Till ombud valdes
Carita Stenbacka Tenezakis.
Agneta Landin och
Christer Wik.

Till erstittare valdes
Ann-Marie Strdmberg,
Eva Beijer och
Yvonne Strdmberg.

$46
Fiirel69 faststiillande av tid och plats ftir kyrkofullmektiges sammantraden

Dag, tid och plats

2022.

kyrkofullmiiktiges

fiir

sammantrAden 2022

Kyrkofullmiiktiges ordinarie sammantrliden 2022 faststalldes till
2 juni i Grdndals kyrka
respektive
3 november, i Stora salen i Uppenbarelsekyrkan.
Bida sammantriidena inleds klockan l9-00.

s47
F<irel6g frAga om hur kyrkofullmiiktiges sammantrAden
2025 skall kungdras.

ftr

perioden 2022

-

Kungdrelse av

kyrkofullmiiktiges
sammantrAden

Beslutades att sammantrtidena skall kung<iras pA ftirsamlingens anslagstavla
och pA f<irsamlingens hemsida.

$48
Kyrkofullmaktiges ordliirande Anders Wallner tackade diirefter alla
ndrvarande och frirklarade mdtet avslutat.

'*t4,

*hfu w eoL

Sammantradet avslutas

dlao (
.),
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RESERVATIoN

GAtunoe vARr yRreNoe

I KoNSTITUERANDE KYRKoFUTTMAKTIGE

AftntesNtNc AV pREsrDtuM
ToRSDAG 1t NovEMBER 2021
orvt

Undertecknade ledam6ter I POSK Hegersten reserverar oss mot att majoriteten inte vill aterta
punkten om val av presldium och iindra beslutet om att vllja slvdl ordforande och som tv; vice
ordfdrande

frln

samma valallians. Nar beslutet fattades hade dessutom inte valalliansen mellan

S,

VISK, C och BA med sammanlagt 28 av 35 ordinarie platser ennu inte meddelats ifullmdktige, varf6r

flera ledamOter kanske inte inseg det orlmliga att velja tre ordf<iranden frin samma alllans.
Det finns inget krav att valja ocksl en andre vice ordforande, men detta har vi glort i Hegerstens

ftirsamllng sedan b6rian av 2000-talet. Fdrsta grngen var ndr den divarande nomineringsgruppen
Moderater i Svenska kyrkan och POSK fick ordfOrande resp. v. ordftirandeposterna i KFM. DA begarde
S att fe andre v.ordforandeposten ikraft att vara en av de tre stora nomineringsgrupperna. Detta
accepterades d6 givetvis av M resp. POSK, vilket dessutom ar kutym iSvenska kyrkan av

demokratiska och kristna skel.
Vi noterar att majoriteten precis som under f6rra mandatperioderna viiljer att tydligt exkludera POSK
trots att vi sedan snart 20 er varlt bland de tre sttirsta nominerlngsgrupperna, suttit i AU m.fl. utskott
samt iir en aktlv kyrkgrupp med tre kyrkvdrdar och en som varlt gudstjenstvSrd under 15 lr tidiSare,
De senaste tve kyrkovalen har POSK feft mer an dubbelt

sl

manga riister en C och BA tillsammans,

och VISK fdr att Be Lars Richter BA en kyrkorldsplats pi v6r
bekostnad istellet f6r att bara ge honom en av sina 10 platser, Nl8ra av vlra nyvalda ledamdter

som valt att bilda valallians med

S

uttrycker att mdtet f6r dem var skandaltlst och chockerande odemokratiskt samt utan kristna och
etiska hdnsynstaganden. De uttrycker ocks6 tveksamhet att komma till mdten i kyrkofullmaktige, om
de leds och styrs pe detta sett. Det blir sv6rt att rekrytera sarskilt yngre att bli f6rtroendevalda under
s6dana ovSrdiga ftirhillanden.
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PL] 1l
pRoroKotLsANTEcKNrNG GATTANDe rnAearu om ATTALET tEDAMoTER I KR I KoNsflTUERANDE
KvRKoFULLMAKIGE ToRSDAG 11 NovEMBER 2021
Vi vill gtira fOljande protokollsanteckning. Majoritetens fOrs6k att genom en valallians er6vra en extra

plats

pa POSKS bekostnad er d,upt oetiskt. Man hade istellet kunnat ge en av sina 10 plaster i KR
till Lars Richter och iindl beh6lla en betryggande majoritet utan att odemokratiskt gdra det pe POSKS
I KR

bekostnad. Observera ocksl att det inte ar BA som fe en plats i KR, utan det er Lars Richter
personllSen, som kommer att fA en plats av 5 eller VISK.
Vi beklagar att fullmiiktige tvingades avbrytas pga detta helt i onridan. Vi noterade ockse att Flera

KFM-ledamtiter uttiver POSK uttryckte sin fdrvlning 6ver beslutet att aterta ett beslut om 12 KR
ledamtiter, niir man uppteckte att det inte gick att ta ifran PosK en av vara demokratiskt tilldelade
platser.
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RESERVATIoN GAITANDE vAL Av pREstDtuM I KR
r KoNsrlruERANDE (yRKoFUt LMAKTTGE ToRSDAG 11 NovEMBER 2021

Undertecknade ledamoter I POSK Hegersten reserverar oss mot beslutet att inte velja en ledamot
frln POSK till andre vice ordf6rande i KR och dermed troligen heller inte ge POSK en plats i AU. Det
strider mot majoritetens uttalade motiv att fa med Lars Richter i KR citat: "Om fler grupper deltar i
kyrkoredets beslut blir underla8et f6r beslut bettre." Att de systematiskt utestenga den tredje sttirsta
och kyrkliga nomineringsgruppen POSK ar inget tecken pe att man vill tika deltagande och
engaSemanS.
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