Stiftsgårdens Representantskap
Styrelsen

Summering av gruppsamtalen den 27 oktober.
Deltagarna samlades i sju grupper för att spåna dels kring hur representanterna (R) kunde stötta
Stiftsgården (SG), dels hur SG kunde bli ett stöd för församlingarna. Vidare prövade man andra
beteckningar för vår roll än just Representantskap.
1. I frågan kring SGs relation till R konstaterades att SG med rätt arbetssätt kan ha nytta av R dels
som kontaktyta för att marknadsföra kursutbud och programverksamhet, dels som kanal för att
fånga upp behov av kurser och andra aktiviteter bland församlingarna. Pontus vill fokusera
verksamheten vid SG så att man tydligare arbetar mot behov i församlingarna och att man blir en
miljö för internationella kontakter och ekoteologi.
En viktig roll för SG är därför att via R löpande informera om gården och den verksamhet som
bedrivs där så att församlingarna hålls medvetna om aktiviteterna. Någon efterlyste nyhetsbrev som
ställs direkt till församlingarnas representanter så att informationen inte stannar i kanslifunktionerna
En viktig roll för representanterna är att lokalt se till att informera om repskapen i kyrkoråd,
församlingsråd och i andra fora där man diskuterar verksamhetens utveckling och förändringar.
Ekonomiskt bidrar församlingarna genom stiftskollekten den andra söndagen i advent och i övrigt
om man så önskar vid lokalt beslutade insamlingar.
Programuppläggen vid Repskapens träffar ska lyfta fram frågor som är aktuella i församlingarna.
Det är därför viktigt att styrelsen är lyhörd för aktuella strömningar och frågeställningar.
Viktiga funktioner för R gentemot SG är att vid våra två årliga träffar ha inslag där man från
församlingarna informerar om hur man arbetar med tex barnverksamheten, konfirmander,
medlemstappen etc. Viktigt är också att man i informella kontakter kan berätta för kollegor hur man
arbetar. Här gäller det att vi vid uppläggen av träffarna viker tid för sådana inslag.
2. Beträffande namnfrågan ville vissa deltagare behålla begreppet Representantskap.
Vi som är valda av församlingarna som representanter ska företräda församlingarna gentemot SG
samtidigt som vi in mot församlingarna ska vara en länk från SG.
Olika varianter på begreppet lyftes upp men inget enskilt förslag fick något tydligt genomslag.
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