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Till stiftsfullmäktiges ledamöter och ersättare för
kännedom

MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID

_
PLATS

2021-12-03 09:00 - ca 16:00 :timmen
Kapell“ °°h “lmmsalm

ersberg

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

Viktig information inför stiftsfullmäktige 2021-12-03!

Ni kommer inte behöva visa vaccinationsbevis då vi hittat en annan lösning. Vi har förstått att det är svårt
att få fram vaccinationsbeviset då det är många som behöver det nu i samband med de nya restriktionema.

Vår lösning är att de ledamöter och ersättare som kommer att tjänstgöra sitter i Kapellet där sammanträdet
genomförs som då blir 65 personer. Icke tjänstgörande ersättare och eventuellt andra personer som vill
följa sammanträdet kommer att kunna följa detta digitalt w'a storbildskärm från Karlskronasalen. Detta
låter sig göras då icke tjänstgörande ersättare varken har yttrande- eller förslagsxätt i sammanträdet.

I övrigt genomförs dagen som planterat.

Kaffe serveras från kl. 08:30.
0 Kl. 08.30 Stiftsfullmäktiges presidie träffas för överläggning i stiftsgårdens café

0 Kl. 09.00 Nomineringsgrupperna i stiftsfullmäktige har överläggningar. Grupprum anvisas
på stiftsgården.
Notera att upprop sker i respektive nomineringsgrupp under överläggningarna.
Närvaro viktigt.

o Kl. 10.00 Stiftsfullmäktige i Lunds stift sammanträder.

o Kl. 12:15 Middagsbön i kapellet

0 Kl. 12:30 Lunch

0 Sammanträdet återupptas efter lunch

0 Efter stiftsfullmäktiges sammanträde samlas nyvalda stiftsstyrelsen för att välja
arbetsutskott och tillsättningsnämnd för val av domprost.
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STIFTSFULLMÃKTIGE
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_
PLATS

2021-12-03 09:00 _ 16:00 Stiñsgården, Kapellet och Karlskronasalen,
Åkersberg

Kallelse skickas ut digitalt till ledamöter och ersättare.

Kostrestriktloner och ev. förhinder meddelas till asa.bernsvall@svernskakyrkans.§e

*\

Anne-Marie Hansson Lena S'
'

nsson-Torstensson
Ålderspresident Stiñsdirektor

På uppdrag av ålderspresidenten
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MÖTESINSTANS

STIFTSFULLMÄKTIGE
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS

2021-12-03 09:00- 16:00 Süñsgâ'den, Kapcna “11 “hmmm“
Åkersberg

Förslag till dagordning

1. Sammanträdets öppnande

2. Upprop

3. Val av protokollsjusterare samt bestämmande av dag för justering

4. Fastställande av dagordning

5. Sammanträdets behörighet

Beslutsärenden
6. Val av valberedning förmandatperioden 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 förmandatperioden 2022-2025
(S 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 förmandatperioden 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 ordtörande)
(S 2021-0926)

13. Val av förste vice ordtörande i Stiftsstyrelsen förmandatperioden 2022-2025
(S 2021-0927)
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Stiftsgården, Kapellet och Karlskronasalen,
Åkersng

Val av andre vice ordförande i Stiftsstyrelsen förmandatperioden 2022-2025
(S 2021-0928)

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

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

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

Val av andre vice ordförande i egendomsnämnden förmandatperioden
2022-2025 (S 2021-0932)

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

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

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)

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

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

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

Val av 3 ombud och 3 ersättare till Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferenser för mandatperioden 2022-
2025
(S 2021-0939)

Val av revisor till stiftelsen Lunds stiftsgård 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 stiftsiüllmäktige den 18 januan' 2022.
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