Årsmöte nätverket Ett annat centrum
Konferens Luleå 2020, Luleå stiftskansli, IRL och digitalt 2020-10-16 kl 15.00
Närvarande; Sylvia Wiksten, Hudiksvallsbygdens församling, Björn Wiksten, Hudiksvallsbygdens
församling, Juha Rauhala, Haparanda församling, Maria E Ekstedt, Lövångers församling, Tina
Bagerstam Johansson, Dannemorabygdens församling, Christin Sundvisson, (dig), Brunflo församling,
Christer Jonasson Pihl, (dig), Söderköping-Sankt Annas församling, Sara Hillert, samordnare nätverket
Ett annat centrum. Adjungerad Maria Klasson Sundin, samordnare Luleå stift.

§ 1. Mötets öppnande
Samordnare Sara Hillert hälsar välkommen till årsmöte 2020, såväl IRL som digitalt, och
öppnar mötet
§ 2. Val av mötesfunktionärer
a) mötesordförande
Årsmötet föreslår att Christin Sundvisson väljs till mötesordförande
Beslutas att välja Christin Sundvisson till mötesordförande för årsmötet för nätverket Ett
annat centrum 2020
b) mötessekreterare
Årsmötet föreslår att Sara Hillert väljs till mötessekreterare
Beslutas att välja Sara Hillert till mötessekreterare för årsmötet för nätverket Ett annat
centrum 2020
c) justerare
Årsmötet föreslår att Tina Bagerstam Johansson och Juha Rauhala väljs till
justeringspersoner
Beslutas att välja Tina Bagerstam Johansson och Juha Rauhala till justeringspersoner för
årsmötet för nätverket Ett annat centrum 2020
§ 3. Fastställande av dagordning
Beslutas att fastställa dagordningen
§ 4. Verksamhetsberättelse
Tina Bagerstam Johansson föredrar verksamhetsberättelsen och uttrycker glädje över
omfattningen som framgår, också med pågående pandemis konsekvenser
Korrigering av text sid 2 (migration, klimat, digitalisering) ändras till (migration, klimat, AI)
Ordförande tackar för föredragen verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen läggs till handlingarna
§ 5. Ekonomisk rapport och framåtblick
Sara Hillert bekräftar kvarvarande budget prognos 2020 med överskott cirka 400 000 kr och
meddelar inkommet beslut per mail från Katarina Ottosson, att medel får användas under
kommande budgetår 2021
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Tina Bagerstam Johansson meddelar inkommet beslut från Katarina Olofsgård, att
samordnartjänst för nätverket Ett annat centrum får fortsatt utgöra 30% av ordinarie tjänst i
befintlig stiftsadjunktur inom Uppsala stift
§ 6. Val av arbetsgrupp för året 2020-2021
Två ledamöter i Niga önskar avgå; Björn Wiksten och Åke Lundgren
Årsmötet föreslår nyval av Maria E Ekstedt och Sylvia Wiksten
Årsmötet väljer Maria E Ekstedt, Sylvia Wiksten, Juha Rauhala, Tina Bagerstam Johansson,
Christine Sundvisson, Christer Jonasson Pihl till ledamöter i NIGA, kommande verksamhetsår
för nätverket Ett annat centrum
Ett tack framförs till Åke Lundgren och Björn Wiksten för gjorda insatser i NIGA.
§ 7. Aktiviteter för resterande 2020
Årsmötet föreslår NIGA fortsatt spaning på förändringar och dess konsekvenser för
församlingarna utifrån pågående pandemi
Årsmötet föreslår att om möjligt skapa ett halvdagsseminarium uppföljande konferensen ht
2020 men också ta i beaktan att budgeterade medel får kvarstå till verksamhetsåret 2021
§ 8. Planer och visioner för 2021
Årsmötet föreslår ett par halvdagsseminarier per termin jämte årlig konferens för nätverket
Önskan framförs att beakta fortsatt tillvaratagande av ärkebiskopen t ex genom
litteratur/Otålig i hoppet alternativt medverkan/föredrag
Årsmötet uttrycker glädje över Konferens Luleå 2020 och bekräftar formen och funktionen
för nätverkets sammanhållning.
Årsmötet uppdrar till NIGA att besluta och bekräfta vid konstituerande möte datum för
Konferens 2021. Årsmötet föreslår att konferensens genomförande sker under november
månad samt att ett Save-the-date utgår
Årsmötet föreslår NIGA att fortsätta tänka strategi för nätverkets utbredande och ökat antal
medlemsförsamlingar/pastorat
§ 9. Övriga frågor
Datum för konstituerande NIGA sammanträde fastställs till 24/11 kl 10-11, dig.
§ 10. Mötet avslutas
Mötesordföranden tackar för visat intresse, utrycker glädje över nätverkets betydelse och
avslutar konferensen med ett tack till Luleå stiftskansli för gästfrihet och all dess
uppbackning vid konferensens genomförande.
Mötesordförande
Christin Sundvisson

Mötessekreterare
Sara Hillert

Protokolljusterare
Juha Rauhala

Protokolljusterare
Tina Bagerstam Johansson
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