
Årsmöte för Forum för prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan 18 april 2016 

 Plats Ålidhemskyrkan i Umeå 

 

§1 Mötets öppnande 

Ordförande Lis Carlander öppnar mötet 

§2 Upprop och fastställande av röstlängd 

Deltagarna presenterade sig och närvarolista sammanställdes. (Bil 1) 

§3  Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande 

Årsmötet godkänner utlysandet som stadgeenligt. Under denna punkt noteras vikten av att 

pastorsadjunkter blir inbjudna.  

 §4 Val av mötesordförande 

Till mötesordförande väljs Lis Carlander med Charlotta Dicklo som ordförande under punkten 

om styrelsens ansvarsfrihet.  

§5 Val av mötessekreterare och justeringskvinnor, tillika rösträknare 

Till mötessekreterare väljs Helena Lindström. Maria Stjerndorff väljs att tillika med ordföranden 

Lis Carlander justera årsmötesprotokollet, samt vara rösträknare.  

§6  Styrelsens verksamhetsberättelse 

Verksamhetsberättelse föredrogs av Yvonne Steinvall.  Årsmötet beslutar att godkänna och 

lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna  

§7 Revisionsberättelse 

Helen Lindström föredrar revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen godkänns och läggs till 

handlingarna. I kassan fanns vid årsskiftet 95 094 kr. För stöd till kvinnliga präster i Baltiska 

staterna finns ett sparkonto på 45 029 kr. Bidraget på 40,000 kr från Luleå stift vara ämnad för 

bildande av en lokalavdelning i Luleå stift. Det var inte möjligt i dagens läge att bilda en 

lokalavdelning. Årsmötet förordar att resterande medel får användas för nätverket i Luleå stift. 

Deras medel finns i egen kolumn i Forum Riks räkenskaper.  

§ 8  Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 



Klubban överlämnas till Charlotta Diklo och årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet. 

 

§9 Fastställande av budget för kommande verksamhetsår samt medlemsavgift  

Efter att ha diskuterat medlemsantal och beräkning av kommande medlemsavgifter biföll 

årsmötet ett yrkande om att i budgetförslaget ändra intäkter av medlemsavgifter till 15 000 kr. 

Medlemsavgiften oförändrad 150 kr. Styrelsen får i uppdrag att utforma en välkomsthälsning till 

nya medlemmar i stift där lokalavdelning saknas.  

§10 Val av ordförande 

Till ordförande på 1 år väljs Yvonne Steinvall Luleå stift 

§11 Val av kassör 

Till kassör på 1 år väljs Kajsa Berg Uppsala stift. 

§12 Val av övriga ledamöter 

Till ledamöter väljs 

 Fredrika Gårdfeldt Stockholms stift 1 år    kvarstående  

            Henny Forsberg Göteborgs stift 1 år   Kvarstående  

 Evelina Hermansson, Luleå stift, 1 år             omval  

            Anna Evertsson Luleå stift 1 år   omval  

 Kajsa Berg Uppsala stift 2 år              nyval 

 Madeleine Nordell Linköpings stift 2 år  nyval 

 Gunilla Martinsson Skara stift 2 år   nyval   

 Maria Stjerndorff Uppsala stift 2 år  nyval 

  

 

§13 Val av revisorer samt en ersättare: 

Till revisorer väljs Helena Lindström och Maria Rengård Sivertsson 



Till ersättare omval Elisabeth Norén Härnösand 

 

§14 Val av valberedning 

Till valberedning väljs Kerstin Strömberg sammankallande Birgitta Vesström stift Göteborgs stift, 

Birgitta Leizinger Göteborgs stift 

 

§ 15  Motioner  

Inga motioner har inkommit 

§ 16  Revision av stadgarna  

 Revision av stadgar, andra läsningen. Förslaget innebär att meningen ” Mandattiden för 

enskilda ledamöter ska inte vara mer än 4 år per omgång” i § 11.  

Årsmötet beslutar att meningen ersätts med ” Mandattiden för enskilda ledamöter bör inte vara 

mer än 4 år per omgång”. 

 

§ 17 Fastställande av tid och plats för nästa årsmöte 

Årsmötet beslutar att förlägga årsmötet 2007 till 23 -25 april i Stockholm under förutsättning att 

medlemmar från Stockholms stift har möjlighet denna tidpunkt.  Styrelsen får i uppdrag att 

ändra tiden om det är nödvändigt.  

§ 18 Övriga frågor 

 Ordföranden Lis Carlander blir avtackad för sin tid som ordförande. 

§ 19  Avslutande 

Ordförande avslutar årsmötet och tackar alla närvarande 

Umeå den 18 april 2016 

 

 

Lis Carlander   Helena Lindström   



Ordförande   Sekreterare 

 

 

Maria Stjerndorff    

Justerare    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bil 1. 

 

Deltagare årsmötet 2016 Forum för Prästvigda kvinnor i Svenska kyrkan. 
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