PROTOKOLL
Årsmöte
Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan
16 april 2007 i Skövde
Närvarande: Anna-Carin Gabelic, Maria Stjerndorff, Yvónne Steinwall, Barbro Lilja Brattgård, Maria
Ytterbrink, Kristina Askolin, Ragnhild Hallén, Anna-Stina Jönsson, Marian Jensen, Xiomara von Börtzell,
Asta Gardell Sjöström, Lotten Sundin Björk, Elisabet Johansson
§ 1.

Ordförande Anna-Carin Gabelic hälsade alla hjärtligt välkomna!

§ 2.

Till ordförande för årsmötet valdes Lotten Sundin Björk.

§ 3.

Till sekreterare för årsmötet valdes Elisabet Johansson.

§ 4.

Till justerare för årsmötet valdes Linda Ganters och Barbro Lilja Brattgård.

§ 5.

Det godkändes att årsmötet blivit utlyst på behörigt sätt.

§ 6.

Dagordningen fastställdes enligt utlämnat förslag.

§ 7.

Beslut fattades att alla deltagare på årsmötet som betalt medlemsavgift 2006 eller 2007 har
rösträtt.

§ 8.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom. Ett påpekande gjordes, att Lena Olsson Fogelberg är
lärare på pastoralinstitutet i ”Uppsala.” Därefter godkändes verksamhetsberättelsen och lades
till handlingarn.

§ 9.

En ekonomisk redogörelse – kassarapport för 2006 – föredrogs. Behållningen vid årets slut den
31 december 2006 var 22.276 kronor. Diskuterades om kostnader för utskick kunde minskas
t.ex. genom användning av Internet. Kassarapporten godkändes och lades med tacksamhet till
handlingarna.

§ 10.

Revisionsberättelsen lästes upp. Efter anmärkningen att namnet på föreningen inte längre är
”Kvinnliga prästers riksförbund” utan ”Forum för prästvigda kvinnor i Svenska Kyrkan” lades
revisionsberättelsen till handlingarna.

§ 11.

Ansvarsfrihet beviljades för styrelsens arbete under 2006.

§ 12.

Till ny ordförande för 1 år valdes Ann-Christin Dan, kh i Sköldinge och Lerbo, Strängnäs stift.
Samtidigt valdes hon att ingå i styrelsen under 2 år.

§ 13.

Till ny kassör valdes Maria Stjerndorff, Uppsala stift.

§ 13b. Till firmatecknare var för sig valdes ordförande Ann Christin Dan, f. 500719-0142, Lagmansö,
64023 Valla tel. 0150-54077 och kassör Maria Stjerndorff, f.701003-1446, Nyponv. 1H, 802
69 Gävle tel. 026-145345
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
§ 14.

Val av styrelseledamöter:
Yvónne Steinwall och Xiomara von Börtzell omvaldes på 1 år. Till nya styrelseledamöter för
två år valdes: Ragnhild Hallén, Linda Lindblad båda Göteborgs stift, Doris Granat, Visby stift,

Linda Ganters, Karlstads stift, Carina Schultze, Lunds stift, Marianne Carlqvist, Stockholms stift
och Liza Hagberg, Linköpings stift. Styrelsen kan, om möjligt, adjungera representanter från
Härnösand och Växjö stift eller andra.
Anna Björk, Västerås stift, Maria Ytterbrink, Skara stift och Lena-Britt Zetterqvist, Uppsala stift
valdes förra året för två år och står kvar i styrelsen.
Ett varmt tack framfördes till de avgående styrelseledamöterna och särskilt till ordförande
Anna-Carin Gabelic.
§ 15.

Till revisorer valdes Anna-Carin Gabelic och Kjerstin Petrelius Allard, båda Linköpings stift.
Till ersättare valdes Elisabet Johansson, Karlstads stift.

§ 16.

Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till 100:- kronor.

§ 17.

Ett förslag till budget för 2007 förelades. Olika vägar till inkomster föreslogs, bl.a. att ansöka om
rikskollekt eller andra kollekter eller be om anslag från de olika stiften.
Budgetförslaget godkändes.

§ 18.

Till valberedning för 2008 valdes Asta Gardell Sjöström, Ingrid Skäremo, Åsa Markung och
Barbro Lilja Brattgård. Vid behov kan någon eller några adjungeras. Asta Gardell Sjöström
utsågs till sammankallande.

§ 19.

En kort information om ”50-årsfirandet av beslutet om prästvigning av kvinnor i Svenska kyrkan”
gavs av Anna-Carin Gabelic. En broschyr både på svenska och engelska lämnades.

§ 20.

Inga frågor hade väckts som skulle behandlas av årsmötet.

§ 21.

Anna-Carin Gabelic utsågs att skicka pressmeddelande från årsmötet.

§ 22.

Beslut fattades att nästa årsmöte skall äga rum mellan den 26 – 28 april 2008 i antingen
Linköpings stift eller Västerås stift. Styrelsen fick uppdraget att arbeta vidare med planeringen.

§ 23.

Tack framfördes till mötesordförande och sekreterare för mötet. Ett speciellt tack uttalades till
Maria Ytterbrink och Forums styrelseledamöter i Skara stift för att de ordnat årsmötet på ett
trivsamt och givande sätt. Mötet avslutades.

Justeras:

Lotten Sundin-Björk, ordf.

Linda Ganters

Elisabet Johansson, sekr.

Barbro Lilja Brattgård

