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Styrelse år 2012-2013

Kära KSSK-medlemmar!

Ordf

Snön har kommit till Stockholm! Kan man bli annat än glad? Jag tycker
det är jätte härligt. Nu behövs det bara lite minusgrader så att inte allt
slaskar bort!

Lena Andersson
Högalids församling
lena.andersson@svenskakyrkan.se
tel 08 - 616 88 10

v ordf
Ewa Spencer
Indals kyrkliga samfällighet
ewa.spencer@svenskakyrkan.se
tel 060 - 910 09

sekr
Fanny Petré
Gottfridsbergs församling
fanny.petre@svenskakyrkanlinkoping.se
tel 013 - 20 50 80

kassör
Ralf Antonsson
Lidingö församling
ralf.antonsson@svenskakyrkan.se
tel 08 - 410 847 27

ledamot
Kristina Dzaic
S:t Olofs församling
kristina.dzaic@svenskakyrkan.se

2012 var ett år då en till stora delar ny styrelse skulle arbeta sig samman och det har gått väldigt smidigt. Vi har fått fyra stycken mycket
dugliga ledamöter i Ewa, Fanny, Kristina och Anne P. År 2012 arbetades
hemsidan om till att på ett lättöverskådligt sätt visa föreningens verksamhet. Ni har väl varit inne och tittat på den.
Utbildningsdagen den 11 maj var mycket givande med god information av kyrkokansliets personal om KBOK, KOB och clearingen. Det är
mycket nytt på gång också; vi fick en genomgång av Kyrksam, som ska
ersätta Verksamhetsregistret och Organisationsregistret fram över, och
inventarieprogrammet Sacer.
Planera redan nu in 2013 års utbildningsdagar som är bokade till den
18-19 april på Garnisonen i Stockholm. Då kommer vi med stor säkerhet
få mer information om kyrkovalet. Det kommer även att hållas årsmöte
samt erbjudas någon form av kvällsunderhållning den 18 april. Inbjudan
kommer att skickas ut i början av februari.
Och förresten; om ni är intresserade av styrelsearbete tveka inte att
höra av er till valberedningen. Där alltid bra om de finns en liten lista
med intresserade…

tel 011 - 24 14 05

ersättare
Anne Johansson
Rommele kyrkliga samfällighet
anne.johansson@svenskakyrkan.se
tel 0520 - 48 42 50

En riktigt skön Jul och ett Gott nytt år önskas alla KSSK-medlemmar av
undertecknad och den övriga styrelsen!
Hoppas få se Er alla i Stockholm till våren!
För styrelsen i KSSK

ersättare
Anne Pekkari
Vittangi församling
anne.pekkari@svenskakyrkan.se
tel 0981 - 100 01

www.kssk.se

Lena Andersson
Ordförande

