Verksamhetsberättelse
för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan, år 2012
Styrelsen
Under året har styrelsen bestått av Rebecka Gustafsson, Göteborg; Selma Haraldsdottir, Uppsala;
Elisabet Johansson, kassör, Skara; Helen Lugner, Härnösand; Maria Ottensten, Göteborg; Pernilla
Parenmalm, sekreterare, Linköping; Maria Rengård Sivertsson, vice ordf, Uppsala; Birgitta Westlin,
ordförande, Göteborg; Malin Wiklund, Skara
Styrelsemöten
Under året har ett antal telefonsammanträden hållits. Ett möte hölls i Uppsala 6-7 februari, med den
styrelse som satt till årsmötet i april, och den vid årsmötet valda styrelsen träffades i Stockholm 10-11
november. Planer och steg mot att framöver ha möten via Skype har under året lagts på is.
Verksamhet
Årets årskonferens, med temat Inta Rummet hölls i Göteborg 22-24 april. Konferensen planerades och
genomfördes av lokalföreningen i Göteborg. Vid konferensen deltog ett sjuttiotal medlemmar. Ett anslag
från Svenska kyrkan på nationell nivå gjorde det möjligt att erbjuda rese- och boendebidrag till
deltagarna. Föredrag arrangerades med bl a Sofia Camnerin och Kerstin Alnebratt, liksom gudstjänster,
teatern Seven, orgelmassage och festbuffé med programinslag från deltagarna. Det blev en innehållsrik,
styrkegivande och uppskattad årskonferens. I anslutning till årsmötet beslutades att 2013 samverka kring
årskonferensen med SEK, Sverigese Ekumeniska Kvinnoråd. Stafettpinnen gick vidare till Uppsala.
Den 16-19 augusti deltog Selma Haraldsdottir, Uppsala stift, i en nordisk konferens i Helsingfors,
Finland, ”Vardagsliv och Tro”. Det var via vårt medlemskap i SEK, Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd och
bidrag från Svenska kyrkan, nationell nivå.som Forum kunde skicka en deltagare.
Elisabet Johansson har på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att ansvara för Forums hemsida,
www.prastvigdakvinnor.se. Även Facebook sidan har utvecklats, om än med skiftande intensitet. Vid
årsskiftet gillades sidan av 160 personer. Pernilla Parenmalm, Maria Ottensten och Birgitta Westlin har
alla tagit visst ansvar för FB-sidan. Både hemsidan och FB fortsätter vara viktiga informationsytor utåt
och har fått positiv respons från medlemmar.
I mars månad skickade styrelsen gm ordförande och ordförande i Linköpings Forumkrets, Lis Carlander
brev till biskopsmötet angående de höga sjukskrivningstalen för prästvigda kvinnor (Försäkringskassans
rapport, november 2012) samt betydelsen av biskoparnas stöd och frågor om legitimitet. Biskopsmötet
behandlade skrivelsen under våren och valde inom sig två representanter ur kollegiet, Eva Brunne,
Stockholms stift och Jan-Olof Johanssson, Växjö stift. I december möttes de två, Lis Carlander och
Birigtta Westlin till ett givande och konstruktivt samtal på stiftkansliet i Stockholm.
Forum har under året fortsatt och fördjupat sitt medlemskap i Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd. Den 10
november samarrangerades en mycket intressant fortbildningsdag om Feministteologi och Etik - i ord
och handling, på Teologiska Högskolan i Bromma. Ca 25 deltagare fick lyssna till och samtala
tillsammans med Hanna Stenström, Johanna Gustavsson Lundberg, Annika Borg och Maria Jansdotter
Samuelsson.
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