
Verksamhetsberättelse för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan för år 2010 
 
Styrelsen  
under året har styrelsen bestått av: Ann Christin Dan, Linda Ganters, Doris Granath, Undine 
Hellström,  Elisabet Johansson, kassör, Monica Möller, Maria Rengård Sivertsson, Kerstin Strömberg, 
ordf,  Cristina Virdung, Birgitta Westlin, vice ordf, Cecilia Öberg, Mia Ödmark, sekr 
 
Styrelsemöten 
Under året har ett antal telefonsammanträden hållits och ett möte hölls i augusti i Stockholm, där 
Engelbrekts församling upplät lokal och bjöd på fika utan kostnad – stort tack! 
 
Verksamhet 
Den stora händelsen under året var årskonferensen som hölls i Härnösand 9-10 april. Det var ett 
samarrangemang med Härnösands stift, kring 50-årsjubileet av prästvigningen av Ingrid Persson. 
Föredrag hölls av biskop Tuulikki och Cristina Grenholm. Vid konferensen deltog ett femtiotal 
medlemmar, plus ett varierande med stort antal deltagare från Härnösands stift. 
 
Mot bakgrund av en fråga som dök upp på årskonferensen, om varför man ska vara med i ett nationellt 
nätverk, varför det inte kan räcka med ett lokalt, så aktualiserades ett arbete med syftesord för Forum. 
Det fanns sedan tidigare en tanke att arbeta med syftesord, som skulle kunna ligga till grund för samtal 
om varför Forum finns och nu fick vi anledning att arbeta vidare med detta. Orden är Hopp och vision, 
Solidaritet, Stöd, Påverkan, Teologisk reflektion, Genderperspektiv, Historia och framtid. 
 
Under året har styrelsen dessutom försökt bevaka de aktuella biskopsvalen i landet: Växjö, Linköping, 
Visby och Göteborg. Samtal har förts om sökprofiler, och vi har formulerat exempel på frågor att ta 
med vid hearingar. Dessa frågor utgår från riktiga situationer, där vi menar det kan gå att få 
fingervisning i hur en person kan hantera ett känsligt läge.   
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