
Årsmöte för Forum – prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 

Datum 3 april 2011 

Plats Matteusgården, Norrköping  

 

§1 Mötets öppnande 

Ordföranden Kerstin Strömberg öppnade mötet . 

§2 Upprop och fastställande av röstlängd 

Ordförande höll upprop. Årsmötet godkände den närvarolista som fylldes i som röstlängd för 

årsmötet. 

§3 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Kallelse till årsmötet har gått ut via lokalavdelningarna, via information om tid och plats på hemsidan, 

samt till kvinnoemeriti genom ett brev som skickades via skolkyrkan i Göteborg. Det har varit svårt 

att få ut informationen i alla stift, särskilt i de stift där vi saknar lokalavdelning. Vi hoppas på en 

bättre medlemsöversikt och en bättre fungerande hemsida till framtiden. Med dessa kommentarer  

beslöt årsmötet att godkänna utlysandet som stadgeenligt. 

§4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande valdes Lis Carlander. 

§5 Val av mötessekreterare och justeringskvinnor, tillika rösträknare 

Till mötessekreterare valdes Mia Ödmark. Till justeringskvinnor tillika rösträknare valdes Jenny Ahlén 

och Malin Viklund.  

§6 Styrelsens verksamhetsberättelse 

Kerstin Strömberg föredrog verksamhetsberättelsen som sedan lades till handlingarna. 

§7 Revisionsberättelse 

Elisabet Johansson föredrog revisionsberättelsen som sedan lades till handlingarna. Hon redogjorde 

också för det aktuella ekonomiska läget. I kassan finns för närvarande 25 770: -. 

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

§9 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgift 

Kassören Elisabet framförde ett förslag till budget och föreslog oförändrad medlemsavgift för år 

2012. Efter diskussion beslutade årsmötet anta den föreslagna budgeten samt att låta 



medlemsavgiften ligga kvar på 100 kr för år 2012, men samtidigt förbereda medlemmar och 

lokalavdelningar för en möjlig höjning med 50 kr år 2013. 

§10 Val av ordförande 

Till ordförande valdes Birgitta Westlin, Göteborg. 

§11 Val av kassör 

Till kassör valdes Elisabet Johansson, Karlstad. 

§12 Val av övriga sju  ledamöter 

Till ledamöter valdes  

 Christina Virdung, Växjö  1 år omval 

 Kerstin Strömberg, Härnösand 1 år omval 

 Mia Ödmark, Härnösand, fd Västerås 1 år omval 

 Undine Hellström, Lund  2 år omval -har suttit 1 år fyllnad 

 Maria Rengård Sivertsson, Uppsala 2 år omval- har suttit 1 år fyllnad 

 Malin Viklund, Skara  2 år  nyval 

 Pernilla Parenmalm, Linköping 2 år  nyval 

 

§13 Val av två revisorer samt en ersättare 

Till revisorer valdes 

 Helena Svensson Lindström och Eva Noréus 

Till revisorsersättare valdes 

 Maria Klasson Sundin 

 

§14 Val av valberedning 

Till valberedning valdes Åsa Jonsson (omval), Yvonne Steinwall (omval) och Cecilia Öberg (nyval). Åsa 

Jonsson valdes till sammankallande. 

Åsa uppmanade lokalföreningarna att bistå valberedningen med namnförslag. 

§15 Motioner och propositioner 

Inga motioner eller propositioner hade inkommit. 

§16 Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte 

Nästa årsmöte sker i Göteborg. Exakt datum återkommer Birgitta Westlin med. 

§17 Fråga om förläggande av årsmöte utomlands 2013 eller 2014 

Årsmötet anser det vara angeläget att utöka vårt samarbete med baltiska systrar och att sträva efter 

att ha en nätverksträff med dessa .  



§18 Avslutande 

Ordförande avslutade mötet och tackade alla närvarande. 

Norrköping den 3 april  

 

Lis Carlander   Mia Ödmark 
Ordförande   Sekreterare 
 

 
Jenny Ahlén   Malin Viklund 
Justerare   Justerare 
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