SVENSKA KYRKANS S-GRUPP INOM SANDVIKENS PASTORAT
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Under verksamhetsåret har vi haft 9 st S-gruppsmöten. Mötena har hållits i Kyrkorådssalen på
Församlingsexpeditionen i Sandviken dels i sockenstugan i Årsunda. Mötena hålls som regel
en vecka innan Kyrkorådets möte, vanligen en torsdag.
I den nya S-gruppen har det hållits 2 möten, det har rört planering information och
valberedningsfrågor
En stående punkt vid s-gruppens möten är en genomgång av ärendelistan till Kyrkorådets
kommande möte. Utöver detta diskuteras allmänpolitiska frågor.
Kyrkovalet den 17 september var en stor framgång med det stora valdeltagandet totalt sett och
att vi återigen som nomineringsgrupp ökade från 968 röster 2013 till 1576 röster 2017 i procent
64,86.
I valet ställde fem nomineringsgrupper upp S, C, FISK (Fria liberaler I Svenska Kyrkan) FK,
(Frimodig Kyrka) och MPSK( MiljöPartister i Svenska Kyrkan. Förra mandat perioden var vi
tre nomineringsgrupper S, C och FISK. Trotts flera nomineringsgrupper gick vi fram i
Kyrkovalet
Pastoratets Kyrkofullmäktige har 2 st protokollförda sammanträden.
Ordförande är Hillevi Hedblom, vice ordf är Torbjörn Rönnkvist.
Pastoratets nya Kyrkofullmäktige som trädde i kraft den 1 januari 2018 har 3 sammanträden
förevarit. På det första mötet beslutade mötet om ordförande och vice ordförande i
Kyrkofullmäktige. Det andra mötet beslutade om Kyrkorådets sammansättning och det tredje
om ordförande och vice ordförande i Kyrkorådet.
Av totalt 27 ledamöter är vi 17 socialdemokrater, övriga 10 tillhör C, Fp. Det nya
Kyrkofullmäktige har 25 ledamöter vi har 16 ledamöter av dessa 25.
Pastoratets Kyrkoråd har haft 9 st protokollförda sammanträden.
Ordförande är Torbjörn Rönnkvist, vice ordf. är Carl-Ewert Ohlsson.
(S) är representerade med 5 ordinarie ledamöter av totalt 9, inklusive Kyrkoherden. Vi har 2
ersättare.
Pastoratets Kyrkogårds- Begravningsutskott har haft 9 protokollförda sammanträden.
Ordförande Sune Dahlund, Gun Sundman gick in som ordförande vid Sune Dahlunds frånfälle
Vi är representerade med 2 ordinarie ledamöter av totalt 3.
Inom Uppsala Stift är vi representerade enligt följande: Marja- Liisa Jernberg, ersättare i
Uppsala stifts Domkapitel och Stiftsfullmäktige.
Torbjörn Rönnkvist, ordinarie ledamot i Uppsala Stiftsfullmäktige och i Uppsala stifts
Domkapitel

Viktiga beslut i Kyrkorådet och Pastoratets Kyrkogårds-Begravningsutskott har varit:
 Dopprojektet där det nu är möjligt att via vår hemsida boka tid och dag för dop,
genom projektet har vi nu bättre kontakt med föräldrarna och där målet är att öka
dopfrekvensen
 Samarbete med Ovansjö Järbo Pastorat med Konfirmandarbetet, det är även där nu
möjligt att anmäla sig via vår hemsida
 Tillgänglighetsanpassat entrén till Högbo Kyrka
 Betalat av ett lån på 1,7 miljoner, som var återstoden av lånet vid ombyggnaden av
Björksätra församlingshem
 Börjat rusta slaggstensmuren vid Gamla kyrkogården (Sandvikens Kyrka) beräknad
kostnad 1.5 miljoner
 Årsunda kyrkas kyrktorn har genomgått en restaurering på grund av vatten läckage.
Slutligen kan noteras att det ekonomiska läget i Sandvikens Pastorat är bra. Men vi kommer
under 2018 att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen.
Sandviken i Januari 2018
Socialdemokratiska Kyrkofullmäktigegruppen i Sandvikens
Pastorat

