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 Kallelse/Kungörelse  

 2022-05-09 

 Till stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättare  

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE  

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-05-20  10:00 – 12:00 Karlskronasalen, Stiftsgården, Åkersberg  

 

Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträder fredagen den 20 maj 
2022 kl. 10.00 på stiftsgården Åkersberg i Höör. 

Observera ändrade sammanträdes- och hålltider för dagen. 
Hålltider: 

Kaffe serveras från kl. 08.00. 

Stiftsfullmäktiges presidium träffas för överläggningar kl. 08.00 i stiftsgårdens café. 

Nomineringsgrupperna i stiftsfullmäktige har överläggningar kl. 08.30-09.45 enligt begäran av respektive 

gruppledare. 

Upprop sker i grupperna. 

Stiftsfullmäktiges sammanträde kl 10.00-12.00. 

Middagsbön kl. 12.00 som sker i Karlskronasalen, i direkt anslutning till middagsbönen sker fotografering 

av stiftsfullmäktige ute vid fontänen därefter avslutas dagen med gemensam lunch på stiftsgården. 

Kostrestriktioner och ev. förhinder meddelas till asa.bernsvall@svenskakyrkan.se   

 

Vid förhinder 

Vid förhinder gäller för såväl ledamöter som ersättare att meddela detta till Åsa Bernsvall snarast, 

asa.bernsvall@svenskakyrkan.se eller teln 040-15 55 05. 

 

Handlingar till sammanträdet finns publicerade på Lunds stifts hemsida: 

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/kallelser-lunds-stiftsfullmaktige  

Stiftsstyrelsens tidigare protokoll finns publicerade på Lunds stifts hemsida: 

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/protokollstiftsstyrelsen   

Stiftsfullmäktiges tidigare protokoll finns publicerade på Lunds stifts hemsida: 

https://www.svenskakyrkan.se/lundsstift/protokollstiftsfullmaktige  

 

Kallelse skickas ut digitalt till ledamöter och ersättare.  

 

Årsredovisningar för Lunds stift och Lunds stifts prästlönetillgångar kommer att skickas ut per post. 

Om övriga handlingar önskas i pappersform, meddelas detta till Åsa Bernsvall 

asa.bernsvall@svenskakyrkan.se.  

 

Arvode förtroendevalda 

De förtroendevalda ska inte längre skicka/lämna in arvodesblanketter, utan mötessekreteraren noterar vem 

som är närvarande på sammanträdet och lämnar sedan närvarolistan till Åsa Bernsvall för vidarebefordran 

till Lönecenter.  
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MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-05-20  10:00 – 12:00 Karlskronasalen, Stiftsgården, Åkersberg 

 

 

Kvitton för utlägg av t. ex. parkering och färdbiljetter scannas in och mailas till Åsa. 

Asa.Bernsvall@svenskakyrkan.se.  

Om milersättning yrkas, anges antal kilometer och mellan vilka orter resan gått. 

Gällande förlorad arbetsförtjänst mailar man in det antal timmar som man yrkar ersättning för.  

En förtroendevald med anställning ska skicka in ett årligt inkomstintyg från arbetsgivaren (nytt intyg 

behövs först när den årliga inkomsten ändras) samt varje gång man yrkar ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst skickas löneavin in där avdraget framgår. Således kommer yrkad ersättning för förlorad 

arbetsförtjänst att betalas ut månaden efter att yrkat belopp har verifierats.  

 

 

Vänliga hälsningar 

Birger Wernersson   Lena Simonsson-Torstensson 

Ordförande    Stiftsdirektor 

    På uppdrag av ordförande  
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STIFTSFULLMÄKTIGE 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-05-20  10:00 – 12:00 Karlskronasalen, Stiftsgården, Åkersberg 

 

 

 

Förslag till dagordning 
   

1. Sammanträdets öppnande   

2. Upprop   

3. Fastställande av dagordning   

4. Sammanträdets behörighet   

5. Val av två protokollsjusterare samt datum för justering   

6. Information   

Beslutsärenden 

7.  Årsredovisning för Lunds stift 2021 (S 2022-0272  

8. Revisionsberättelse för Lunds stift 2021 (S 2022-0378)  

9. Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021  

(PLT 2022-0085) 

 

10. Revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2021  

(PLT 2022-0085) 

 

11. Motion till stiftsfullmäktige från Sverigedemokraterna om att etablera en 

vänrelation i Förenta staterna  

(S 2022-0170) 

 

12. Stiftsfullmäktiges sammanträden 2023 (S 2022-0397)  

13. Frågor   

14. Motioner   

15. Avtackning av ordföranden för revisionen Eva Åsare   

16. Avslutning   

   

 


