
Protokoll fört vid årsmöte för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 

 

2009-04-27, kl 13.30-15.30, Allhelgonagården i Lund 

 

 

§ 1      Öppnande 

Årsmötet förklaras öppnat av ordförande Ann-Christin Dan. 

 

§ 2      Val mötesordf 

Årsmötet beslutar att 

välja Ulla Bengtsson till mötesordförande. 

 

§ 3      Val mötessekr 

Årsmötet beslutar att 

välja Kerstin Strömberg till mötessekreterare. 

 

§ 4      Val justerare 

Årsmötet beslutar att 

välja Pernilla Tapper Törnqvist till justerare tillika rösträknare. 

 

§ 5      Röstlängd 

Årsmötet beslutar att 

fastställa röstlängd enl bifogad närvarolista. 

 

§ 6      Mötets utlysande 

Årsmötet förklarar mötet stadgeenligt utlyst. 

 

§ 7      Dagordning 

Årsmötet förklarar dagordningen fastställd med tillägg punkt 14 b:  

Val av firmatecknare. 

 

§ 8      Verksamhetsber 

Ordförande AnnChristin Dan föredrar verksamhetsberättelsen.   

I samband med denna får årsmötet också en redogörelse för ekonomin  

kring förra årets årsmöteskonferens av Cecilia Öberg.  

 

Årsmötet beslutar att 

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna med tillägg av  

antal deltagande vid årsmöteskonferensen på Vårdnäs: 80 personer. 

 

§ 9       Bokslut 
Revisor Helena Lindström föredrar bokslutet.     

 

Årsmötet beslutar att 

fastställa bokslutet med resultat- och balansräkning enl föredragningen. 

 

§ 10       

                                               Revisionsber 

Revisionsberättelsen föredras av revisor Helena Lindström. 

Årsmötet beslutar att 

lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

 

 

 

 



§ 11      Ansvarsfrihet 

Årsmötet beslutar att 

bevilja riksstyrelsen för Forum för prästvigda kvinnor ansvarsfrihet för  

verksamhetsåret 2008. 

 

§ 12      Budget 

Årsmötet beslutar att 

fastställa budgeten för 2009 enligt förslaget som presenterats av Helena 

Lindström. 

 

§ 13      Medlemsavgift 
Årsmötet beslutar att 

fastställa medlemsavgiften till riksorganisationen för 2010 till 100:-.   

 

§ 14      Val ordförande 

Årsmötet beslutar att 

genom omval på ett år utse Ann-Christin Dan till ordförande för riks- 

styrelsen för Forum för prästvigda kvinnor, för år 2009. 

 

§ 15      Val kassör 

Årsmötet beslutar att 

på ett år välja Elisabet Johansson till kassör för riksstyrelsen för Forum för  

prästvigda kvinnor, för år 2009. 

 

§ 16      Val ledamöter 

Årsmötet beslutar att 

Doris Granat,  Visby 

Linda Ganters,  Karlstad 

omväljs på ett år. 

 

Årsmötet beslutar att 

Birgitta Westlin,  Göteborg 

Kristina Cyrus Hjern,  Stockholm 

Monica Möller, Stockholm 

Carina Blixt Wallace,  Lund 

Mia Ödmark,  Västerås 

Cecilia Öberg, Linköping 

väljs för två år genom nyval. 

 

§ 17      Val firmateckn 

Årsmötet beslutar att 

till firmatecknare för Forum för prästvigda kvinnor på riksnivå 

fram till nästa årsmöte välja kassör Elisabet Johansson, pnr 500622-5949 och  

ordförande Ann-Christin Dan, pnr 500719-0142 var för sig eller i förening.  

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 18      Val revisorer 

Årsmötet beslutar att 

Helena Lindström, Uppsala 

Eva Noréus,  Uppsala 

omväljs till revisorer på ett år. 

Årsmötet beslutar att  

till revisorsersättare välja 

Maria Klasson Sundin, Uppsala 

 



 

 

 

 

§ 19      Val valberedning 

Årsmötet beslutar att 

till valberedning inför årsmötet 2010 välja 

Asta Gardell Sjöström,  Stockholm 

Liza Westerlund, Linköping 

Yvonne Steinwall, Luleå  

Annika Linderfalk,  Lund 

varav Asta Gardell Sjöström är sammankallande. 

 

§ 20      Motioner 

Inga motioner hade inkommit till årsmötet. 

 

§ 21      Övriga ärenden 

Till styrelsen har inkommit fyra skrivelser, enl punkterna a)-d), som styrelsen 

överlämnar till årsmötet att behandla. 

 

a) Långsiktigt hållbart nattvardsbord – skrivelsens intention är att Forum ska 

verka för att ekologiskt vin och ekologiska oblater används vid nattvardsfirande. 

Styrelsens förslag till beslut lyder 

I den mån föreningens medlemmar kan påverka nattvardsfirandet i ekologisk  

riktning där man verkar, uppmuntrar vi det, men i övrigt är detta varje lokal för- 

samlings ansvar och beslutsområde. 

 

Årsmötet beslutar i enlighet med styrelsens förslag. 

 

b) Införande av spiritualitet som akademiskt ämne i prästutbildningen –  

skrivelsens intention är att, liksom i de länder där spiritualitet finns som  

akademiskt ämne, främja studiet av den andlighet kvinnor beskrivet och som 

faktiskt finns i kristendomens historia.  

Styrelsens yttrande lyder  

Frågan är stor och behöver förberedas och genomarbetas ordentligt innan man  

börjar försöka utverka en förändring. 

 

Årsmötet beslutar att 

vi som medlemmar i Forum kan och ska verka för att kvinnorna lyfts fram i  

befintliga ämnen samt att uppmuntra studenter och kollegor att fördjupa sig. 

 

c) Användande av gemensam sång vid Forums aktiviteter-  

skrivelsens intention är att uppmuntra kvinnor till nyskrivande av psalmer och  

att Forum som ett led i detta skall besluta använda bifogad psalm av Maria  

Appelros i sina sammanhang. 

Styrelsens yttrande lyder 

Den aktuella texten har ett väldigt speciellt innehåll, som inte automatiskt och  

okommenterad kan användas i alla sammanhang. 

 

Årsmötet beslutar att 

uppmuntra fler att skriva nya psalmer samt att 

om dessa skickas till Forums riksstyrelse så kan de läggas ut på hemsidan för var 

och en att ta del av och använda. 

 

 

 



d) Forum skall bli medlem i Sveriges ekumeniska kvinnoråd, SEK – 

skrivelsens intention är att Forum för prästvigda kvinnor ska ansöka om medlemskap i Sveriges 

ekumeniska råd, SEK. 

Styrelsen föreslår årsmötet att besluta i enlighet med skrivelsens intention. 

 

Årsmötet beslutar att 

uppdra åt styrelsen att söka medlemskap i SEK. 

 

e) Tuulikki Koivunen Bylund har blivit vald till biskop i Härnösands stift. 

Årsmötet beslutar uppdra åt ordförande Ann-Christin Dan att skicka en 

gratulation från Forum. 

 

§ 22      Nästa årsmöte 

Årsmötet beslutar att 

förlägga nästa årskonferens och årsmöte till Härnösand, preliminärt omkring 

den 10 april, då det kommer att vara 50 år sedan Ingrid Persson prästvigdes i 

Härnösands domkyrka. 

 

§ 23      Avtackning 
Årsmötet framför sitt varma tack till Forum Lund, för en mycket trevlig 

och väl genomförd årskonferens. 

Samtidigt avtackas de styrelsemedlemmar som avgår och som är närvarande, 

nämligen Yvonne Steinwall och Ragnhild Hallén. Ordförande får i uppdrag 

att skicka ett tack till övriga som avgår i och med årsmötet. 

 

§ 24      Avslutande 
Årsmötets ordförande förklarar årsmötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Kerstin Strömberg, mötessekreterare  Ulla Bengtsson, mötesordförande  

 

 

 

 

 

Pernilla Tapper, justerare 

 

 

 

 

 


