Kallelse till årsstämma med Västerås stiftskrets av förbundet
Kristdemokrater för En levande Kyrka (KR)
Tid:
Plats:

Måndag 2020-06-01 19.00-20.00
Telefonmöte 08-124 107 04 följt av koden 388552#

Förslag till dagordning
§1

Stämmans öppnande

§2

§3

Val av ordförande, sekreterare samt justerare för stämman. (Förslag:
Lennart Sacrédeus mötesordförande, Sven Påfvels mötessekreterare,
Helena Vådegård justerare)
Godkännande av kallelseförfarandet

§4

Fastställande av dagordning

§5

Verksamhetsberättelsen föredras (redovisas muntligen på stämman)

§6

Stiftskretsens ekonomiska redogörelse (redovisas muntligen på stämman)
Stiftskretsens ekonomi sköts centralt av förbundet där även revisionen sker

§7

Frågan om styrelsens ansvarsfrihet

§8

Val av 7 (tidigare 6) styrelsemedlemmar, inklusive ordförande och
sekreterare, samt 3 (tidigare 2) ersättare och 2 ständigt adjungerade.
Förslaget är omval av
ordförande Lennart Sacrédeus, Mora,
vice ordförande Stefan Sturesson, Västerås,
sekreterare Sven Påfvels, Leksand
samt ledamöterna Heidi Löppönen, Borlänge,
Daniel Caesar, Gagnef, och
Anna Lena Fritzson, Falun, samt nyval av
Helena Vådegård, Säter (tidigare ersättare).
Ersättare: Inga Gillsberg, Borlänge (omval), Roger Westlund, Falun (nyval),
och Daniel Ericgörs, Gustafs (nyval efter Helena Vådeård).
Ständigt adjungerade: Birgitta Sacrédeus, Mora, och Sigfrid Runbäck,
Rättvik, 1:e respektive 2:e ersättare i Västerås stiftsfullmäktige.

§9

§ 10

Val av ombud samt suppleant att representera stiftskretsen vid förbundets
stämma eller annat av förbundet ordnat möte (Ordföranden ordinarie, vice
ordföranden ersättare. Sven Påfvels är invald i förbundsstyrelsen.)
Val av valberedning.
(Stiftskretsstyrelsen på förslag av presidiet, d v s ordförande, vice
ordförande och sekreterare)

§ 11

Fastställande av medlemsavgift 2021 - 170 kr

§ 12

Ev. inkomna motioner

§ 13

Nomineringar till KR:s förbundsstyrelse och andra nationella organ.
(Sven Påfvels, Leksand, förbundsstyrelsen, och Daniel Ericgörs, Gustafs,
revisorsersättare)

§ 14

Information och samråd i aktuella frågor:
a) Inför kyrkovalet 2021 med sikte på debut i Leksand och Falun
b) KR:s riksförbund

§ 15

Övriga frågor

§ 16

Stämmans avslutande

Mejla/sms:a gärna Ditt deltagande i förväg. Hjärtligt välkomna i gemenskapen att
stärka Svenska kyrkan i Västerås stift - med betoning på Familjen, Ekumeniken,
Människovärdet (FEM)!
Lennart Sacrédeus, ordförande lennart.sacredeus@mora.se 070-630 10 53
Sven Påfvels, sekreterare sven.pafvels@gmail.com 076-812 51 95

