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Styrelsen har under året haG en fysisk träff och åKa Skypemöten. Samtliga dessa möten är 
protokollförda. 
EGersom vi vill vara en rikstäckande organisaMon och har en styrelse spridd över landet 
innebär det aK det är dyrt aK träffas rent fysiskt, samMdigt blir fysiska möten betydligt mer 
kreaMva och en förutsäKning för aK Skypemötena skall bli konstrukMva. Styrelsen menar aK 
den arbetsform vi har nu fungerar bra, det opMmala är aK få Mll två Mll tre fysiska möten per 
år.

RepresentaEon
Under året har vi försökt finnas med i olika sammanhang där det känts värdefullt aK möta 
medlemmar och blivande medlemmar. Vi har funnits med som utställare på  Svenska 
kyrkans ungas riksårsmöte, på pedagogfortbildningen i SkelleGeå ochvid pedagogdagarna i 
Göteborg. Ibland med medlemmar från styrelsen och vid några Mllfällen endast med roll upp 
och informaMonsmaterial. 



Kongress för församlingspedagoger 2019
Kongressen i Sundsvall samlade över hundra personer och var eK samarrangemang med 
Härnösands sMG. 

Årsmöte 2019
Årsmötet 2019 hölls 6 februari i Sundsvall i samband med kongressen. Närvarade på 
årsmötet var 39 medlemmar.

Medlemmar
Under 2019 har vi lyckats vända trenden av fallande medlemssiffror. Styrelsen har akMvt 
jobbat på aK påminna gamla medlemmar och aK moMvera nya. Vi har också försökt ha en 
fortlöpande kontakt med församlingspedagogutbildningen.  2019-12-05 har vi 112 betalande
medlemmar. 

Styrelsen arbetar akMvt med aK försöka hålla kontakt med våra medlemmar, via 
medlemssida och facebook och med medlemsbrev via mail.

Hemsida
Hemsidan har fåK en allt mer levande funkMon för föreningen. Styrelsen arbetar fortlöpande
med aK uppdatera och innehållsförstärka vår hemsida. Vi ser tydligt aK deKa är bra och 
vikMgt för föreningen. Vi har under året lyG över det formella ansvaret för hemsidan kontra 
webdomänen från Peter Svärdsmyr Mll MaBas Arousell.

Facebook
Förutom vår Hemsida driver styrelsen också vår Facebooksida. Den används för 
medlemsdialog och informaMon och är en vikMg del i aK marknadsföra föreningen och lyGa 
våra centrala frågor utåt.

Folder
Under året har styrelsen uppdaterat foldern om Yrkesföreningen.  Tanken är aK foldern skall 
kunna spridas Mll församlingspedagoger i Sverige vid kurser och andra mötesMllfällen. 

SEJskontakter
Styrelsen har delat upp sMGen mellan sig för aK ha en tydlig direktkontakt med 
sMGspedagogerna och det som händer på sMGsnivå. Under året har den fördelningen varit 
följande: 
Uppsala Karin Bergenheim 
Linköping Moa Karlström 
Skara Rose Novenius 
Strängnäs Roger Persson 
Västerås Jenny Lerström 
Växjö Moa Karlström 
Lund Moa Arnberg Håkansson 
Göteborg Karin Bergenheim 
Karlstad Rose Novenius



Härnösand Johanna Knutsson 
Luleå Karin Bergenheim 
Visby Roger Persson 
Stockholm Jenny Lerström 

Samverkan med Vision, KyrkA och lärarförbundet
Våra fackförbund är en vikMg dialogpartner och vi får också ekonomiskt stöd av dem. Under 
året har samarbetet känts lite mer lågprioriterat från Vision och KyrkA, styrelsen känner aK 
här måste vi driva på lite mer. Vi har också lite kontakt med lärarförbundet, även här kan det
bli mer tänker styrelsen.

Kontakt med församlingspedagogutbildningen
Vi har hållit kontakt med Astrid Antesten som är programchef på SKUI för 
församlingspedagogerna. Astrid var också med på kongressen i Sundsvall. Styrelsen har 
också läst in sig på den utvärdering av SKUI som Ramboll gjort.
Vi har uppmärksammat de nyutbildade församlingspedagogerna med eK brev och en gåva i 
form av eK USB-minne med vår logga.

Profilmaterial
Föreningen arbetar med hur vi ska synas. Under året har vi fåK fram profiltröjor, både som 
pikémodell och som hoddie. Vi har också tagit fram USB-minnen med vår logga på.
Vi syns också via hemsida, Facebooksida, folder och aK medlemmar pratar om 
Yrkesföreningen när församlingspedagoger möts. Vi försöker ha med vår Roll up vid diverse 
event och vi sprider nyckelband, pennor och pins.

Församlingspedagog – tankar kring en skyddad yrkesEtel
Årsmötet 2019 gav styrelsen i tydligt uppdrag aK fortsäKa arbetet kring en skyddad 
yrkesMtel. Under året har vi fortsaK aK driva frågan framåt på olika säK. Beslutet ligger hos 
kyrkomötet och vi har bland annat försökt driva frågan genom olika kyrkomötesombud, via 
våra fack och med en direkt skrivelse Mll kyrkostyrelsen. Vi gör deKa i samverkan med 
sMGspedagogerna och med SKUI.

Församlingspedagogernas roll i kyrkoordningen
Årsmötet uppdrog också åt styrelsen aK lyGa frågan om församlingspedagogernas roll i 
kyrkoordningen. Ordet församlingspedagog finns inte i kyrkoordningens texter Mll skillnad 
mot präst, diakon och musiker vilket vi som yrkesförening finner mycket olyckligt. Styrelsen 
upplever aK denna fråga har en viss koppling Mll frågan om skyddad yrkesMtel och vi har från 
styrelsen prioriterat samtalen kring Mtelskyddet. Vad gäller kyrkoordningen ser vi aK den 
frågan kommer aK kräva än mer lobbyarbete gentemot kyrkomötets ombud. Frågan är 
absolut inte bortglömd av styrelsen, vi söker formerna för aK göra eK bra lobbyarbete och 
lyGer frågan i de sammanhang den känns relevant. Här finns mycket för kommande styrelse 
aK fortsäKa med.


