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 Kallelse/Kungörelse  

 2021-05-10 

 Till stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättarna för 

kännedom 

 

MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE I LUNDS STIFT 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-21  10.30-12.30 Via Zoom, samt sessionssalen, Kapitelhuset, Lund 

 

Kallelse/Kungörelse till digitalt sammanträde med stiftsfullmäktige i 
Lunds stift fredagen den 21 maj 2021 kl 10.30-12.30  

Med anledning av rådande pandemi och gällande pandemilag kommer nästa stiftsfullmäktige i Lunds stift 

att ske digitalt med samtliga 65 ledamöter. 

Information angående detta har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare den 27 april 2021. 

Följande är viktigt att notera! Respektive gruppledare ansvarar för att meddela stiftskansliet 

senast den 14 maj 2021 till stiftsdirektor lena.simonsson.torstensson@svenskakyrkan.se eller 1:e 

stiftsjurist eirik.ski@svenskakyrkan.se  om någon ledamot har förhinder att delta. 

Stiftskansliet kallar in ersättare. 

 

Presidiet  kallas till ett förberedande möte  på stiftskansliet i Lund samma dag fredag den 21 maj 2021 kl. 

08.30 i sammanträdesrum 1. 

Nomineringsgruppmöten hålls kl.09.30-10.30. 

Valberedningen kallas till ett digitalt sammanträde måndagen den 17 maj kl 15.00. 

Särskild kallelse samt länk till sammanträdet skickas till ledamöterna i valberedningen. Ersättarna får 

kallelsen för kännedom. 

Ledamöterna samt inkallade ersättare kommer att få länkar och instruktioner utskickade den 17 maj för 

tillgång till digital uppkoppling till sammanträdet den 21 maj samt till gruppmöten. 

Länk till testmöten kommer att skickas separat. 

Handlingar till sammanträdet kommer i vanlig ordning att publiceras på Lunds stifts hemsida samt för de 

ledamöter som har tillgång även i e-Meetings: 

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

Stiftsstyrelsens protokoll finns publicerade här: 

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

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

Om övriga handlingar önskas i pappersform meddelas detta till både 

yvonne.lundquist.fors@svenskakyrkan.se och katarina.sjostrom@svenskakyrkan.se  

Vänliga hälsningar 

Birger Wernersson   Lena Simonsson-Torstensson 

Ordförande    Stiftsdirektor 
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MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-21  13:30 – 16:00  

 

 

 

Förslag till dagordning 
   

1. Inledning med andakt   

2. Sammanträdets öppnande  

3. Upprop   

4. Val av två protokollsjusterare samt datum för justering   

5. Fastställande av dagordning   

6. Sammanträdets behörighet   

7. Information   

Beslutsärenden 

8.  Årsredovisning för Lunds stift 2020 (S 2021-0329) 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige fastställer i enlighet med stiftsstyrelsens förslag Lunds 

stifts årsredovisnings resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2020 

och årets resultat överförs till balanserat resultat. 

 

9. Revisionsberättelse för Lunds stift 2020 (S 2021-0451) 

 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige beslutar bevilja stiftsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2020. 

 

10. Årsredovisning för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020 (PLT 2021-0065) 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige fastställer i enlighet med egendomsnämndens förslag 

Lunds stifts prästlönetillgångars årsredovisnings resultat och 

balansräkning för räkenskapsåret 2020. 

2. Stiftsfullmäktige beslutar om vinstdisposition i enlighet med 

egendomsnämndens förslag. 
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MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-21  13:30 – 16:00  

 

 

11. Revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2020 (PLT 2021-

0065) 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige beslutar att bevilja egendomsnämndens ledamöter och 

ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

 

12. Förslag till Kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar 

(PLT 2021-0061) 

1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med egendomsnämndens förslag att 

fastställa Kapitalförvaltningspolicy för Lunds stifts prästlönetillgångar. 

 

13. Deltagande på distans (S 2021-0392) 

 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige fastställer i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att: 

- ledamöter får delta i stiftsfullmäktiges sammanträden samt de 

underliggande organens sammanträden på distans 

- detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt 

att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor 

- det är ordföranden i respektive organ som beslutar om sammanträdet ska 

hållas på distans samt 

- att en ledamot som deltar på distans ska anses som närvarande vid 

sammanträdet. 

 

14. Förslag på ändrat målkapital (S 2021-0308) 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige fastställer att Lunds stift vid innevarande mandatperiods 

slut ska ha ett målkapital som motsvaras av eget kapital uppgående till 

80 miljoner kronor. 

 

15. Fyllnadsval av ledamot (S) till domkapitlet för återstoden av 

mandatperioden. (S 2021-0452) 
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MÖTESINSTANS 

STIFTSFULLMÄKTIGE 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2021-05-21  13:30 – 16:00  

 

 

16. Svar på motion från Miljöpartister i Svenska kyrkan angående studiecirkel 

om Ett biskopsbrev om klimatet. (S 2020-0996) 

 

Förslag till beslut: 

1. Stiftsfullmäktige beslutar i enlighet med stiftsstyrelsens förslag att anse 

motionen besvarad då Sensus studieförbund har påbörjat arbetet med att 

ta fram en  Samtalsguide till Ett biskopsbrev om klimatet och som 

församlingar/pastorat kan starta studiecirklar i samarbete med Sensus. 

 

  

17. Inkommen motion från Miljöpartister i Svenska kyrkan om att lägga till ett 

fjärde mål för Lunds stift 2022-2025 (S 2020-0379) 

 

  

18. Frågor   

19. Avslutning  

 


