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Kallelse/Kungörelse

2021-11-19

Till ledamöter och ersättare i stiñsfullmäktige i
Lund stift 2022-2025

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET no PLATS

2021-12-03 09:00 - ca 16:00 Stiftsgården, Kapellet, Åkersberg

Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträder fredagen den 3
december 2021 på stiftsgården Åkerberg i Höör.

Observera

Med anledning av folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen om införande av
vaccinationsbevis vid offentliga sammankomster vidmer än 100 deltagare så kommer nyvalda
stiftsfullmäktigs ledamöter och ersättare att få uppvisa vaccinationsbevis för att kunna delta vid
sammanträdet.

Det kommer inte att behövas vaccinationsbevis för att kunna delta i nomineringsgruppemas
enskildamöten som sker innan sammanträdet. För att kunna sätta in en eventuell ersättare så
kommer kontrollen att ske i samband med upprop i de enskilda nomineringsgruppema.
Stiftsdirektom och 1:e stiftsjuristen kommer att gå runt i nomineringsgruppema och genomföra
upprop och kontroll av vaccinationsbevis.

Kaffe serveras från kl. 08:30.

0 Kl. 08.30 Stiftsfullmäktige: presidie träffas för överläggning i stiftsgårdens café

o Kl. 09.00 Nomineringsgrupperna I stiftsfullmäktlge har överläggningar. Grupprum anvisas
på stiftsgården.
Notera att upprop skeri respektive nomineringsgrupp under överläggningarna.
Närvaro viktigt.

0 Kl. 10.00 Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträder.

0 Kl. 12:15 Middagsbön i kapellet

0 Kl. 12:30 Lunch

o Sammanträdet återupptas efter lunch
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0 Efter stlftsfullmäktiges sammanträde samlas nyvalda stlftestyrelsen för att välja
arbetsutskott.

Kallelse skickas ut digitalt till ledamöter och ersättare.

De ledamöter och ersättare som erhåller denna kallelse/kungörelse med post ombeds att snarast lämna
sina kontaktuppgifter till asa.bernsvallsvenskakvrkan.se

Kostrestriktioner och ev. förhinder meddelas till asa.bernsva||

Anne-Marie Hansson Lena Sinl son-Torstensson

Ålderspresident Stifcsdirelctor
På uppdrag av ålderspresidenten
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Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2 Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt bestämmande av dag är justering
4 Fastställande av dagordning

5 Sammanträdets behörighet

Ajournering. Presidiet träffar samtliga gruppledare i nomineringsgrupperna
inför val av valberedning.

Beslutsärenden
6. Val av valberedning för mandatperioden 2022-2025 (9 ordinarie ledamöter

och 9 ersättare)
(S 2021-0920)

7. Val av ordförande i valberedningen för mandatperioden 2022-2025
(S 2021-0921)

8. Val av vice ordförande i valberedningen för mandatperioden 2022-2025
(8 2021-0922)

Sammanträdet ajourneras till kl 14.00 för att bereda tid för valberedningen
att genomföra sitt arbete samt andakt och lunchuppehåll.

9. Val av ordförande i stiftsfullmäktige för mandatperioden 2022-2025
(S 2021-0923)

10. Val av förste vice ordförande i stiftsfullmäktige förmandatperioden
2022-2025
(S 2021-0924)

11. Val av andre vice ordförande i stiftsfullmäktige förmandatperioden
2022-2025
(S 2021-0925)

12. Val av stiftsstyrelse förmandatperioden 2022-2025 (12 ordinarie ledamöter
och 12 ersättare. Biskopen självskriven ordförande)
(S 2021-0926)

13. Val av förste vice ordförande i stiftsstyrelsen förmandatperioden 2022-2025
(s 2021-0927)



Svenska kyrkan #- 4(5)

MöTESlNSTANs

STIFTSFULLMÄKTIGE
rm Um : usa r :- 1 TlD PLATS

2021-12-03 09.00 - ca 16:00 Stiftsgården, Kapellet, Åkersberg

14. Val av andre vice ordförande i stiftsstyrelsen förmandatperioden 2022-2025
(s 2021-0928)

15. Val av egendomsnämnd för mandatperioden 2022-2025 (7 ordinarie
ledamöter och 5 ersättare)
(S 2021-0929)

16. Val av ordförande i egendomsnämnden förmandatperioden 2022-2025
(S 2021-0930)

17. Val av förste vice ordförande i egendomsnämnden förmandatperioden
2022-2025
(S 2021-0931)

18. Val av andre vice ordförande i egendomsnämnden förmandatperioden
2022-2025
(5 2021-0932)

19. Val av lekmannaledamöter i Domkapitlet förmandatperioden 2022-2025
(3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare
(S 2021-0933)

20. Val av domarledamot i Domkapitlet för mandatperioden 2022-2025
( 1 ordinarie och 1 ersättare. Domarledamoten och ersättaren ska vara eller
ha varit ordinarie domare)
(S 2021-0934)

21. Val av revisorer för mandatperioden 2022-2025 (Förslag är 3 revisorer
jämfört med innevarande mandatperiod som var 4 revisorer och inga
ersättare)
(S 2021-0935)

22. Val av ordförande i revisionen för mandatperioden 2022-2025
(S 2021-0936)

23. Val av vice ordförande i revisionen förmandatperioden 2022-2025
(S 2021-0937)

24. Val av ledamot till Domkyrkorådet förmandatperioden 2022-2025
(1 ordinarie och 1 ersättare)
(S 2021-0938)

25. Val av 3 ombud och 3 ersättare till Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferenser förmandatperioden
2022-2025
(S 2021-0939)

26. Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgärd för 2022
(s 2021-0919)
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27. Avslutning
Ordföranden informerar angående avtackning och välkomnande av avgående och
nytillkomna ledamöter och ersättare i stiftsfullmäktige den 18 januari 2022.


