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Bladet har nu mycket centralt material.
Men först en påminnelse om vårt eget gruppmöte TISDAGEN den 7 juni klockan 1830 i
Kyrkans hus. Kyrkorådet träffas den 9 juni.

Tiden går fort och snart är det bara ett drygt år kvar till kyrkovalet i september nästa år. I
styrelsen har vi påbörjat planeringen för valet och nedan finns en del information från det
arbetet.
Kristna rikskonferensen
Den 23 april samlades drygt 100 deltagare från hela landet till Kristna rikskonferensen och
arbetsstämma på Royal Viking Hotell i Stockholm. Vid konferensen talade Svenska kyrkans
generalsekreterare Helen Ottosson Lovén om kyrkans utmaningar inför framtiden. Den
tidigare nationella samordnaren Martin Valfridsson talade om arbetet med utsatta EUmedborgare. Slutsatsen var att det viktiga är att satsa på hjälp till utveckling i Bulgarien och
Rumänien där de flesta romer finns och lever under svåra förhållanden.
Ett första utkast till nationellt valprogram presenterades och diskuterades. Den nationella
styrelsen kommer att återkomma i höst med ett förslag till program som alla medlemmar
kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på innan det slutligt fastställs i början av
2017.
Stiftsprogram och församlingsprogram
Vi ska självklart ha ett valprogram till Stockholms stift och det arbetet är Jan-Olov Sundström
ansvarig för. Även här kommer medlemmarna få möjlighet att lämna synpunkter.
Men självklart är det också viktigt att det finns valprogram i de församlingar som Borgerligt
alternativ ställer upp i. Det är oftast på det lokala planet som mandat vinns och därför är det
så viktigt att vi ställer upp i församlingarna.
Stiftsnytt
Inför Stiftsfullmäktige den 30 maj kan noteras att bokslutet för 2015 redovisar ett gott
resultat med ett överskott om 8,3 miljoner kronor. Likaså visar Prästlönetillgångarna ett
mycket gott resultat med en vinst om 40,5 miljoner kronor innebärande att utdelningen till
berörda församlingar blir väsentlig högre än året innan.
I det pågående budgetarbetet utgår vi naturligtvis från att behålla den stiftsavgift som den
borgerliga majoriteten sänke förra året inför årets budget.
Stiftet har nu inrättat en s.k. stiftslevererad servicebyrå som också påbörjat sitt arbete under

ledning av Torbjörn Larsson. Ett antal församlingar håller nu på att träffa avtal om att ta
hjälp av servicebyrån för ekonomi- och lönehantering. Servicebyrån ligger ansvarsmässigt
under stiftet men kommer att fungera som en professionell extern enhet, dessutom med
lokaler utanför stiftskansliet.
Mötesplats Stockholm – som vi har redogjort för tidigare – har inte kunnat förverkligas just
nu. Skälet är att löften som Stockholms stad har lämnat om möjligheten att förvärva en
fastighet på Klarabergsgatan av staden har tagits tillbaka av staden. Den rödgröna
majoriteten i Stockholm står inte för avgivna löften. Stiftsstyrelsen håller f.n. på att agera i
denna fråga.
Sammanläggningsfrågorna har varit aktuella under våren.
Kyrksöndag den 12 juni
Söndagen den 12 juni är alla medlemmar välkomna till kyrksöndag i Vällingby församling
där vi börjar med att delta i högmässan i St Tomas kyrka i Vällingby, T-bana Vällingby enligt
följande program:
Kl 11.00 Högmässa
Kl 12.00 Vi dricker förstärkt kyrkkaffe tillsammans med församlingen (Pris 20.-, betalas
kontant eller i kollektomaten.
Kl 12.45 Kyrkoherde Magdalena Ljunggren berättar om församlingens verksamhet, visning
av kyrkorummet.
Kl 13.30 Informationsmöte Borgerligt alternativ.
Kl 15.00 Eftermiddagskaffe och slut för dagen
Anmälan sker till claes.eliason@borgerligtalternativ.nu alt mobil 0765-762 777.
Valförberedelser
Nomineringskommitté för valen till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och församling kommer att
utses av styrelsen. Nomineringstiden kommer att vara under senare hösten och valsedlarna
ska fastställas under februari månad 2017. Mer information kommer.

