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Plats och tid Stiftskansliet, Mötesrum Domkyrka.
Torsdagen den 25:e januari 2018, kl. 15:00 - 16. 30.

Beslutande Olov Lindquist, ordförande
Björn Falkeblad, vice ordförande
Annika Johansson
Karl-Johan Karlsson

Hugo Nihlén

Ersättare

Övriga deltagande

Cecilia Onfelt

Björn Karlsson
Kari Vikslätt
Lennart Angeby
Lars Olof Landin

Stiftscontroller Michael Costello och stiftsdirektor Birgitta
Odmark.

Sekreterare

Ordförande Olov Liridquist

Paragraf 1-7

Justeras Björn Falkeblad

Justerande
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l

Inledning och presentation

Ordförande Olov Lindquist hälsar alla välkomna och inleder dagens möte med en
presentationsmnda.

§2

Val av justeringsperson

Ordförande föreslår att utskottet fattar ett generellt beslut om hur justering av utskottets
sammanträdesprotokoll ska ske löpande.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att ordförande och vice ordförande som normalregel justerar protokollen, samt

att vid frånvaro av endera av dessa väljs en justeringsperson bland ledamöterna.

§3

Sammanträdestider för vårens och höstens möte

Förslag till sammanträdestider är utsänt med handlingarna.
22 februari kl. 15.00
15 mars kl. 15. 00

14 maj kl. 16. 00
13 juni kl. 16. 00

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att utskottet sammanträder enligt ovan under våren 2018.

Justerande
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§4

Information om stiftets placeringar hos förvaltarna Cliens och Lancelot

Stiftscontroller Michael Costello redovisar bakgrundhistorik gällande stiftets kapitalforvaltning.
Presentationen visar utvecklingen sedan 1998 och framåt. I dag har stiftet två förvaltare, Cliens och
Lancelot.

Kapitalförvaltningsutskottet beslutar

att till protokollet notera att utskottet tagit del av sammanställningen, samt

att förvaltarnas rapporter skickas ut till utskottet i samband med sammanträdesutskicken.

§5

Delgivning av stiftets Finanspolicy

Stiftets gällande Finanspolicy antogs av stiftsfullmäktige 2011 med ikraftträdande, 2011-07-01.
Policy är densamma som gäller for nationell nivås förvaltning. Samtliga stift tillämpar också
policyn.

Under utskottets överläggningar konstateras att policyn inklusive de etiska kriterierna har några år
på nacken och dessa skulle behöva revideras.

Kapital i5rvaltningsutskottet beslutar

att till kansliet uppdra att undersöka vilket jobb som sker på nationell nivå angående
förändringar av policyn med tillhörande etiska kriterier.

§6

Diskussion och tankar kring utskottets uppdrag och mandat

Ordföranden inleder diskussionen och beskriver i kort utskottets uppdrag som det kan tolkas enligt
dagens IBrutsättningar.

Efter avslutad diskussion beslutar kapitalforvaltningsutskottet

att till arbetsutskottet skicka med frågan att utskottet ser helst att all kapitalforvaltning ligger i
utskottets mandat dvs. inkluderande Prästlönetillgångar, samt

att förvaltningen av stiftelserna ska inkluderas i utskottets mandat.

Justerande
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§7

Övriga frågor

Frågan lyfts om Ipads till utskottet. Kansliet återkommer i den delen.

Justerande


