Gemensam Framtids
kyrkokonferens 2012
- Protokoll

Innehållsförteckning
1.

Inledning................................................................. 4

2.

Val av funktionärer för
kyrkokonferensen

2.1

Ordförande och två vice ordförande

2.2

Två protokollssekreterare

2.3

Bildsekreterare

2.4

Två protokollsjusterare

2.5

Rösträknare................................................................ 5

3.

Fråga om kyrkokonferensens
stadgeenliga utlysande

4.
5.

Presentation och välkomnande av
gäster........................................................................ 6
Kyrkokonferensens arbetssätt
(inklusive information om yttrandeoch rösträtt samt om påverkanstorg
och tider för förhandlingarna)

6.

Fastställande av föredragningslista........ 7

7.

Verksamhetsrapport för del av
verksamhetsåret 2011/12

14. Kort presentation av inkomna
motioner och kyrkostyrelsens
yttranden över dessa................................... 10
14.1 Styr våra fötter in på fredens väg
Motion från Abrahamsbergskyrkans församling,
Bromma; Avesta Ekumeniska församling; Centrumkyrkan, Farsta; Gotlands västra missionsförsamling; St.
Peters Metodistförsamling, Stockholm; Missionsförsamlingen Ansgarskyrkan, Lidingö, samt Uppsala missionsförsamling.
14.2 Miljöpolicy för Gemensam Framtid
Motion från medlemmar i missionsförsamlingar i västra
Götaland och i distriktets miljö-, klimat- och rättvisekommitté.
14.3 En ny kyrka är den lokala församlingen........... 11
Motion från Gunnar Boija, Luleå missionsförsamling.
14.4 Om dop och medlemskap i Gemensam
Framtid
Motion från Uppsala missionsförsamling.
14.5 Om dop och medlemskap i Gemensam
Framtid
Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling,
Märsta; Väse missionsförsamling samt Västerkyrkan,
Lund.
14.6 Om förberedande medlemskap......................... 12

8.

Val av kyrkoledare och två biträdande
kyrkoledare

Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling,
Märsta; Väse missionsförsamling samt Skärstads missionsförsamling, Kaxholmen.

9.

Ordförandeskifte............................................... 8

14.7 Om tillägg i förslag till stadgar för församling

10. Verksamhetsplan och budget

Motion från Skärstads missionsförsamling, Kaxholmen.

10.1 Strategisk plattform

14.8 Om teologisk kommitté

10.2 Presentation av förslag till verksamhetsplan för
2012-07-01 – 2013-12-31
10.3 Presentation av förslag till budget för 2012-0701 – 2013-12-31

11. Beslut om hantering av kyrkoavgift
12. Regioner inom Gemensam Framtid
och equmenia – Presentation av
kyrkostyrelsens förslag................................... 9
13. Förslag till församlingsstadgar –
Presentation av kyrkostyrelsens förslag

Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling,
Märsta.
14.9 Om teologi och språk
Motion från Owe Sandström, Johanneskyrkan, Lindome.

15. Ordförandeskifte
16. Fastställande av antalet ledamöter i
kyrkostyrelsen
17. Presentation av kandidater till val
av ordförande och ledamöter i
kyrkostyrelsen................................................... 13
18. Ajournering

2

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

19. Återupptagande
20. Ansvarsnämnd
20.1 Förslag till instruktion för ansvarsnämnden
20.2 Val av ansvarsnämnd

21. Information om namnfrågan
22. Ajournering........................................................ 14
23. Återupptagande
24. Val av kyrkostyrelsens ordförande
25. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
26. Val av tre revisorer och två ersättare
27. Val av verksamhetsgranskande utskott
28. Motion från Abrahamsbergskyrkans
församling m.fl. – Beslut
29. Motion från medlemmar i
missionsförsamlingar i
Västra Götaland – Beslut.......................... 15
30. Ordförandeskifte

40. Meddelande av resultat från val av
kyrkostyrelse...................................................... 21
41. Information från presidiet angående
behandlingen av punkterna om dop
och medlemskap
42. Motioner angående dop och
medlemskap
43. Motion från Skärstads
missionsförsamling om tillägg i förslag
till stadgar för församling – Beslut...... 22
44. Förslag till församlingsstadgar för
församlingar i Gemensam Framtid –
Beslut
45. Motion från Sätunakyrkans
ekumeniska församling om teologisk
kommitté – Beslut......................................... 23
46. Motion från Owe Sandström – Beslut
47. Enkla frågor till kyrkoledningen
48. Val till valberedningen

31. Verksamhetsplan

48.1 Val av tre ledamöter på tre år

31.1 Strategisk plattform – Beslut

49. Former för nominering av
valberedning..................................................... 24

31.2 Verksamhetsplan 2012-07-01 – 2013-12-31
– Beslut ........................................................16

50. Meddelande om tidpunkt och plats för
kyrkokonferensen 2013

32. Budget 2012-07-01 – 2013-12-31
– Beslut................................................................. 17

51. Avslutning

51.1 Tack
33. Information från presidiet om
behandlingen av motionen från Gunnar 51.2 Avslutning
Boija och förslaget om regioner

34. Rapport från påverkanstorget och
debatt om regionerna
35. Motion från Gunnar Boija – Beslut..... 19

Enkla frågor och svar till kyrkoledaren vid
kyrkokonferensen 2012...........................26

36. Regioner inom Gemensam Framtid och
equmenia – Beslut
37. Hälsning från barnkonferensen............ 20
38. Ordförandeskifte
39. Rapport från equmenia

		
Protokoll

3

Protokoll fört vid Gemensam
Framtids första kyrkokonferens
17-20 maj 2012 i Linköping.
Närvarande var 863 ombud från
357 församlingar.
1. Inledning
Kyrkostyrelsens ordförande Ann-Sofie Lasell
inledde kyrkokonferensen med ett välkomsttal
och en bön:
Välkommen till Gemensam Framtids första
kyrkokonferens och den del som handlar
om när vi tillsammans ska bestämma i viktiga frågor!
Vi vill en kyrka som, med sin starka historia, tydligt lever i ett nu med sikte på en
framtid i Guds hand.
Vi får ta med oss tidigare erfarenheter,
gamla traditioner och beslutet att förnya,
när vi samlas.
Vi kommer med våra olika vanor och
uppfattningar om hur saker och ting
”brukar vara” – låt oss nu inspireras och
uppmuntra varandra till ett öppet sinne,
till dialog där det blir viktigt att lyssna in
varandra – och Guds röst.
Vi har en vision - Gemensam Framtid vill
vara en kyrka för hela livet, där mötet
med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig
och världen.
Med visionen som ledstjärna och Jesu
uppmaning från Markus 1:17 där han säger
”Kom och följ mig” får vi tillsammans
forma det som blir vårt gemensamma
ansvar i den kyrka som vi – alla församlingar och vi var och en – är en del av.
När vi under förhandlingspassen nu
kommer att ägna tid åt en mängd frågor
– låt oss då och då ställa oss frågan – hur
skulle Jesus gjort? Hur ska vi hantera detta
för att leva i visionen?
Jag ser fram emot inspirerande dagar
tillsammans!
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Låt oss be:
Gud, du som är större än vi förstår, du som
har en kärlek som är gränslös och omfamnar
alla, var med oss och led oss du under våra
konferensdagar. Hjälp oss att fatta kloka
beslut och vara ledda av dig i formandet av
vår gemensamma framtid. Amen
Härmed förklarar jag kyrkokonferensen
öppnad.

2. Val av funktionärer för
kyrkokonferensen
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
presenterade förslagen.
2.1 Ordförande och två vice ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att till ordförande utse Kjell-Arne Ottosson,
Östervallskog.
att till vice ordförande utse Anna Lena Evehäll, Kristinehamn, och Åke Svensson,
Visby.
2.2 Två protokollssekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till sekreterare utse Alf Englund, Västerås,
och Helen Åkerman, Vällingby.
2.3 Bildsekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till bildsekreterare utse Carl Johan Berglund, Östhammar.
2.4 Två protokollsjusterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till justerare utse Lena Brunell, Kalix, och
Arvid Nyström, Vännäs.
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2.5 Rösträknare
Kyrkokonferensen beslutade
att till rösträknare för öppen omröstning
utse Hans Sjöström, Stockholm (sammankallande), Göran Eriksson, Örebro,
Barbro Wickberg, Stockholm, Anna-Karin
Klingsbo, Sigtuna, Bodil Eriksson, Stöde,
Per-Ivar Olsson, Färjestaden, Magdalena Gustafsson, Göteborg, Christina
Höij-Sidenholm, Habo, Karin Sandström,
Torsby, Kajsa Johansson, Tibro, Gunnil
Korswing, Stockholm, Lennart Israelsson,
Huskvarna, Anne-Lill Rosenberg Eriksson,
Valdemarsvik, Gunnar Hermansson, Borås
samt Ingrid Weiber, Lyckeby.
att till rösträknare för sluten omröstning utse
Ralph Engstrand, Gamleby (sammankallande), Elisabeth Porath, Gävle, David
Sirviö, Malmö, Birger Möller, Södertälje,
Evabritt Järlesjö, Säffle, Hans Dahlgren,
Åmål, Magnus Berglund, Skåre, Mats
Isaksson, Brunflo samt Kristina Ohlsson,
Hudiksvall.
Ann-Sofie Lasell överlämnade klubban till kyrkokonferensens ordförande Kjell-Arne Ottosson, vilken tackade för förtroendet och tog över
ledningen av förhandlingarna.

3. Fråga om kyrkokonferensens
stadgeenliga utlysande
Ann-Sofie Lasell anmälde att kallelse hade
skickats ut den 7 november 2011 till församlingarna. Förändringar av stadgarna hade publicerats på hemsidan 16 mars 2012 samt skickats ut
till församlingarna 18 mars 2012. Handlingarna
hade skickats till församlingarna i mitten av
april.
Kyrkokonferensen beslutade
att förklara kyrkokonferensen stadgeenligt
utlyst.
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4. Presentation och
välkomnande av gäster
Ann-Sofie Lasell, Per Rydwik och Christer Daelander presenterade följande inbjudna gäster:
Sverige
Martin Modéus, Svenska kyrkan, Cajsa Sandgren, Svenska kyrkan, Fredrik Emanuelson, Katolska kyrkan, Misha Jaksi, Ortodoxa
kyrkan, Åke Göransson, Nämnden för statligt
stöd till trossamfunden, Bo Forsberg, Diakonia,
Lisbeth Gustafson, Bilda, Krister Andersson,
Svenska Bibelsällskapet, Karin Wiborn, Sveriges Kristna Råd, Frank Åkerman, Hela människan, Johnny Jonsson, Teologiska Högskolan,
Stockholm, Torbjörn Bådagård, Utbildningscentrum Lidingö.
Afrika
Clarissa J. Robertson, United Methodist Church
(UMC), Liberia, Cecelia Cephas, UMC, Liberia, Boniface Izemengia Unshe Onton, Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU),
Kongo-Kinshasa, Oscar Moke Masakale,
Svenska Baptistsamfundet, Kongo-Kinshasa,
Bien-Aimé Mandja, Organisation de Développement Durable de Mai Ndombe (ODDM),
Kongo-Kinshasa, Baudouin Makuma, ODDM,
Kongo-Kinshasa, Diafuanakana Edi Diantete
Marcel, Communauté Evangélique du Congo
(CEC), Kongo-Kinshasa, Matondo Balungisa Levy, CEC, Kongo-Kinshasa, Nsimba
Mbelolo Andersson, Svenska Missionskyrkan,
Kongo-Kinshasa, Tutondele Mahema, CEC,
Kongo-Kinshasa, Luwawu Nzeza Scott, CEC,
Kongo-Kinshasa, Patrice Nsouami, L’Eglise
Evangélique du Congo (EEC), Kongo-Brazzaville, Marie Caroline M’bama, EEC, KongoBrazzaville, Joseph Mandzoungou, EEC,
Kongo-Brazzaville, Albert Lewis, Synod of the
Nile, Egypten, Refat Fathy, Synod of the Nile,
Egypten, Tharwat Kades, Synod of the Nile,
Egypten, Nahed Kades, Synod of the Nile,
Egypten.
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Asien

Amerika

Sunder Noel Daniel, Methodist Church in
India (MCI), Indien, Steven David, Hindustani
Covenant Church (HCC), Indien, Wilson Kale,
HCC, Indien, Ramona Kale, HCC, Indien,
Bishop Samuel Azariah, Church of Pakistan
och Kyrkornas Världsråd, Tatsuya Kawaguchi,
Nippon Seiyaku Kirisuto Kyoodan (NSKK),
Japan, Yuji Fujii, Japan Baptist Union (JBU),
Japan, Megumi Morishima, Soshin Baptist
Church, Japan, Sunny Dangpongpee, Thailand
Karen Baptist Convention (TKBC), Thailand,
Hsa Mu Htaw, Karen Baptist Convention och
Karen Baptist Theological Seminary (KBTS),
Burma, Maung Maung Yin, Myanmar Institute
of Theology (MIT), Burma, Ge Baojuan, Zhong
Nan Theological Seminary och Thanksgiving
Church, Wuhan, Kina, Zhao Qiufen, Zhong
Nan Theological Seminary, Wuhan, Kina.

Gonzalo Paiz, Moravian Church, Nicaragua,
Rosa Sam, Theological Seminary of the Moravian Church, Nicaragua, Franklin Riera, Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador (IPEE),
Ecuador, Petita Palma, IPEE, Ecuador, Curt
Peterson, Department of World Mission of the
Evangelical Covenant Church (ECC) USA/
Kanada, Leonid Regheta, Russian Ministries,
Evangelical Covenant Church USA/Canada.

Europa
Jørgen Thaarup, Metodistkirken, Danmark,
Charlotte Thaarup, Metodistkirken, Danmark, Francisco Portillo, Federación de Iglesias Evangélicas Independientes de España
(FIEIDE) och International Federation of Free
Evangelical Churches (IFFEC), Spanien, Egle
Grucyte, Evangelical Reformed Church of Lithuania, Litauen, Henrikas Zukauskas, Baptist
Union of Lithuania (BULTH), Litauen, Gilija
Zukauskiene, BULTH, Litauen, Matt Edminster, Union of Evangelical and Baptist Churches,
Estland, Andrej Berdyshev, Sverdlovsk Union
of the Russian Church of Christians of Evangelical Faith, Ryssland, Batyr Nurov, missionär,
Turkmenistan, Elnur Jabiyev, Baptistunionen i
Azerbajdzjan/England, Viktor Krutsko, Baptist
Union of Belarus, Vitryssland, Tony Peck, Europeiska Baptistfederationen.
Mellanöstern
Samuel Hanna, National Evangelical Synod of
Syria and Lebanon.
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De afrikanska gästerna hälsade konferensen
med en sång.
Civilminister Stefan Attefall samt borgmästare
Ann-Chatrine Hjert hade inbjudits till inledningsgudstjänsten på torsdagskvällen. Civilministern hälsade till Gemensam Framtid i den
inledande invigningsceremonin.
Vidare anmäldes att hälsningar hade mottagits
från Adventistsamfundet, Ekumeniska Centret,
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Evangeliska
Frikyrkan, Frälsningsarmén i Sverige och Lettland, Föreningen Vallersviks vänner, Svenska
Alliansmissionen, Svenska Bibelsällskapet och
Svenska kyrkan.
Hälsningar hade skickats till Adventistsamfundet, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén i Sverige,
Nyhemsveckan – Pingst fria församlingar i
samverkan, Stockholms katolska stift, Svenska
Alliansmissionen samt Svenska kyrkan.
Kyrkokonferensen beslutade
att notera detta i protokollet.

5. Kyrkokonferensens arbetssätt
(inklusive information om yttrandeoch rösträtt samt om påverkanstorg
och tider för förhandlingarna)

Kjell-Arne Ottosson informerade kyrkokonferensen om hur man begär ordet, hur beslut
fattas, om påverkanstorget samt om hur man
begär votering.
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Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna förslaget till arbetsformer för
kyrkokonferensen;
att till processledare på påverkanstorget utse:Els-Marie Carlbäcker, Rut
Eliasson, Håkan Englund, Wolfgang
Falk, Agne Furingsten, Klas Johansson, Elaine Erlandson Lindblom, Lena
Lönnqvist, Stefan Nilszén, Rut Stenlund, Ingvar Stenberg, Göran Strömner, Torgny Veibäck, Ann Westblom,
Per Westblom samt Maria Öst
att införa en tidsbegränsning på två
minuter för debattinlägg förutom
föredragning
att införa en tidsbegränsning på en minut
för replik, ordningsfråga eller sakupplysning
att ta emot kyrkostyrelsens anmälan om
förslags- och yttranderätt till konferensen
att kyrkokonferensens förhandlingar pågår
fredag och lördag kl. 9.00–12.00 samt
15.30–17.30.
att genomföra påverkanstorg fredag kl. 15.00–
17.30.

6. Fastställande av
föredragningslista
Ann-Sofie Lasell anmälde ytterligare en punkt
på föredragningslistan:
36 Enkla frågor till kyrkoledaren
Kyrkokonferensen beslutade
att lägga till punkten 36 ”Enkla frågor till kyrkoledaren”
att fastställa den föreslagna föredragningslistan med den ändringen
att ge presidiet rätt att ändra ordningen i föredragningslistan.
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Björn Asserhed informerade om konferensens
bönecenter som finns i Baptistkyrkan. Där
pågår bön för kyrkokonferensen och Gemensam Framtid dygnet runt under konferensen.
Miriam Carlsson informerade om kampanjen ”40 under 40”. Kampanjens syfte hade
varit att uppmana församlingarna att låta 40%
av församlingens ombud vara under 40 år. 16
församlingar hade lyckats följa kampanjens
uppmaning. Hon visade också på vikten av
blandade åldrar – de som är äldre måste släppa
fram de som är yngre, men samtidigt finnas
med som mentorer.

7. Verksamhetsrapport för del av
verksamhetsåret 2011/12
Lasse Svensson och Anders Marklund anmälde
en verksamhetsrapport för del av verksamhetsåret 2011/12. Verksamhetsrapporten fanns
tryckt i föredragningslistan, sid. 5.
Kyrkokonferensen beslutade
att lägga rapporten till handlingarna.

8. Val av kyrkoledare och två
biträdande kyrkoledare
Ann-Sofie Lasell anmälde kyrkostyrelsens
förslag till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. Förslaget fanns tryckt i föredragningslistan, sid. 8.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att till kyrkoledare välja Lasse Svensson
att till biträdande kyrkoledare välja Olle
Alkholm och Sofia Camnerin
Följande yrkanden ställdes:
från Töcksmarks missionsförsamling
att ledningsgruppen utökas med en tredje
biträdande kyrkoledare med ansvar för
det internationella arbetet.
att till denna uppgift välja Bertil Svensson.
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Kyrkokonferensen beslutade
att välja en kyrkoledare och två biträdande
kyrkoledare.
att till kyrkoledare välja Lasse Svensson
att till biträdande kyrkoledare välja Olle Alkholm och Sofia Camnerin
Lasse Svensson tackade för förtroendet och för
bekräftelsen av kallelsen.

9. Ordförandeskifte
Anna Lena Evehäll tog över ledningen av förhandlingarna.

10. Verksamhetsplan och budget
10.1 Strategisk plattform
Miriam Carlsson anmälde kyrkostyrelsens förslag till strategisk plattform. Förslaget fanns
tryckt i föredragningslistan, sid. 11.
Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.
10.2 Presentation av förslag till
verksamhetsplan för
2012-07-01 – 2013-12-31
Elisabeth Lindgren anmälde kyrkostyrelsens
förslag till verksamhetsplan för 2012-07-01 –
2013-12-31. Förslaget fanns tryckt i föredragningslistan, sid. 13.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att fastställa den strategiska plattformen
att anta verksamhetsplanen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utveckla
verksamhetsplaneringen så att arbetet
i den nationella kyrkan, regioner och
församlingar hålls samman
Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.
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10.3 Presentation av förslag till budget för
2012-07-01 – 2013-12-31
Tommy Aronsson anmälde kyrkostyrelsens
förslag till budget för 2012-07-01 – 2013-12-31.
Förslaget fanns tryckt i föredragningslistan,
sid. 17.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att fastställa det framlagda förslaget till
budget för verksamhetsperioden 201207-01 – 2013-12-31
Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.

11. Beslut om hantering av
kyrkoavgift
Trossamfund i Sverige kan ansöka om statligt
stöd i form av statsbidrag och om statlig hjälp
med avgifter till registrerade trossamfund.
Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan har
både statsbidrag och statlig hjälp med avgift,
så kallad kyrkoavgift. Kyrkoavgiften är 1 % (av
beskattningsbar inkomst).
Kyrkostyrelsen för Gemensam Framtid har
beslutat ansöka om statsbidrag, då bildarsamfunden avstår sin rätt till statsbidrag till
förmån för Gemensam Framtid. Ansökan görs
med sikte att beslut om rätt till statligt stöd ska
kunna fattas så att det gäller från och med 1
januari 2013.
Kammarkollegiet beslutade i februari 2012,
efter ansökan från Gemensam Framtid, att
registrera Trossamfundet Gemensam Framtid.
Registreringen som trossamfund är en förutsättning för att kunna få statlig hjälp med avgift.
Det innebär att medlemmar (även i annat
trossamfund än Svenska kyrkan), kan betala
medlemsavgift ”via skattsedeln”. Skatteverket
använder begreppet medlemsavgift medan vi
vanligen talar om kyrkoavgift.
I bildarsamfunden har medlemmar gett sitt
medgivande för respektive samfund/kyrka att
ta in kyrkoavgift via skattsedeln. Dessa medel
har sedan kommit församlingarna till del.
Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

Bildarsamfunden kommer vid respektive
konferens 2012 att behandla förslag från respektive styrelse om att avstå rätt till statligt stöd och
statlig hjälp med avgift, under förutsättning att
regeringen beviljar Gemensam Framtid statligt
stöd och statlig hjälp med avgift. Medlemmar
kommer att uppmanas att ge förnyat medgivande om kyrkoavgift för Gemensam Framtid.
För församlingarna inom Gemensam Framtid kommer kyrkoavgiften att utgöra ett mycket
betydelsefullt bidrag i församlingarnas arbete.Kyrkokonferensen beslutade
att ansöka om rätt för Trossamfundet
Gemensam Framtid till statlig hjälp med
att ta in avgifter (kyrkoavgift)
att kyrkoavgiften ska vara 1 % (av den till
kommunal inkomstskatt beskattningsbara
förvärvsinkomsten)
att kyrkoavgiften i sin helhet används för
stöd till församlingarna inom Gemensam
Framtid genom att 70 % går direkt till av
givaren önskad församling och 30 % fördelas till lokalt församlingsarbete/-utveckling som även kan innebära tjänster för
t.ex. församlingsplantering och omstartsarbete
att paragrafen omedelbart justeras

12. Regioner inom Gemensam
Framtid och equmenia
– Presentation av
kyrkostyrelsens förslag
Christer Jonsson, Karin Kopparmalms och PG
Persson presenterade kyrkostyrelsens förslag.
Förslaget fanns tryckt i föredragningslistan,
sid. 21. De anmälde också att kyrkostyrelsen
hade beslutat att förändra förslaget till regionindelning något så att Skåne och Blekinge
tillsammans bildar Region Syd samt att Heby
kommun förs till Region Mitt.

att fastställa kyrkostyrelsens förslag till
uppdragsbeskrivning för regionerna.
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till
organisatorisk form för Gemensam
Framtids regioner.
att inflytande och delaktighet säkerställs
genom regionala förtroenderåd som
väljs av församlingarna i respektive
region.
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till
regionindelning.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda hur
den finansieringsmodell som finns i
nuvarande distriktsorganisationer kan
föras över till de nya regionerna.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta
former för mandat och befogenheter
avseende verksamhet och ekonomi för
den regionala nivån med återrapportering till kyrkokonferensen 2013.
Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.

13. Förslag till församlingsstadgar
– Presentation av
kyrkostyrelsens förslag
Andreas Möller presenterade kyrkostyrelsens
förslag till församlingsstadgar. Förslaget fanns
tryckt i föredragningslistan, sid. 28.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att fastställa förslaget till ”Förslag till församlingsstadgar”.
Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att i samverkan med equmenia inrätta sju
regioner inom Gemensam Framtid.
		
Protokoll
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14. Kort presentation av inkomna
motioner och kyrkostyrelsens
yttranden över dessa
Christer Jonsson presenterade de inkomna
motionerna och kyrkostyrelsens yttranden
över dessa. Samtliga motioner och yttranden
från kyrkostyrelsen fanns tryckta i föredragningslistan.
14.1 Styr våra fötter in på fredens väg
Motion från Abrahamsbergskyrkans församling, Bromma; Avesta Ekumeniska församling; Centrumkyrkan, Farsta; Gotlands västra
missionsförsamling; St. Peters Metodistförsamling, Stockholm; Missionsförsamlingen
Ansgarskyrkan, Lidingö, samt Uppsala missionsförsamling.
Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att i likhet med systerkyrkor i världen
rekommendera Ett ekumeniskt
upprop för rättfärdig fred till läsning,
reflektion, samarbete och gemensamma
insatser.
att rekommendera våra församlingar att
aktivt delta i rörelsen på den rättfärdiga
fredens väg;
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i samverkan med ovan nämnda och andra närliggande organisationer fördjupa och
bredda arbetet för en rättfärdig fred
under verksamhetsperioden som gäller
från juni 2012 till december 2013.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att rekommendera Ett ekumeniskt
upprop för rättfärdig fred till läsning,
reflektion och gemensamma insatser.
att rekommendera församlingar att aktivt
bidra till en rörelse för fred.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta ett
samlat grepp om området hållbar
utveckling med en strategi för opinionsbildning och verktyg för lokalt
arbete i samverkan med församlingar
och närstående organisationer.
10

att ge fortsatt stöd till Kyrkornas Världsråds påverkansarbete i fredsfrågor.
att därmed anse motionen besvarad.
14.2 Miljöpolicy för Gemensam Framtid
Motion från medlemmar i missionsförsamlingar i västra Götaland och i distriktets miljö-,
klimat- och rättvisekommitté.
Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att en miljöpolicy utarbetas som omfattar
all verksamhet i Gemensam Framtid,
där Miljö, Klimat, Rättvisa och Fred är
ledord,
att kyrkan, utifrån miljöpolicyn, ger förslag och stöd för genomtänkta handlingsplaner för lokal, regional och
nationell nivå samt
att goda exempel från församlingar, regioner och nationellt uppmuntras och tas
tillvara genom nätverksarbete, utbildning och information.
Kyrkostyrelsen föreslår därför kyrkokonferensen
att en nationell miljöpolicy med handlingsplan utarbetas under verksamhetsperioden 2012/2013, som omfattar all
verksamhet i Gemensam Framtid med
miljö, klimat, rättvisa och fred som
ledord.
att Gemensam Framtid på nationell nivå,
utifrån miljöpolicyn, ger förslag och
stöd för handlingsplaner på lokal och
regional nivå.
att den insamling av goda exempel som
redan påbörjats genom fokusområdena, får fortsätta och utvecklas i erfarenhetsutbyte och fördjupad kunskap.
att därmed anse motionen besvarad.
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14.3 En ny kyrka är den lokala församlingen

Nuvarande punkt 25:

Motion från Gunnar Boija, Luleå missionsförsamling.

Dopet i Faderns, Sonens och den heliga
Andens namn…Tro, dop och medlemskap i
församlingen hör samman. Att leva i sitt dop ...

Motionären föreslår kyrkokonferensen
att återremittera frågan om GF-kyrkans
regionindelning.
att skapa en vid definition av begreppet
Region som grundar sig på idén om
samverkande församlingar inom ett
mindre geografiskt område.
att återkomma med ett förslag som anpassar regionerna till de lokala behoven.
att analysera vilka konstellationer av församlingar som skulle kunna och vilja
ingå i ett regionalt samarbete byggt på
näraliggande församlingars gemensamma behov.
att analysera möjligheterna till att ge
lokala pastorer större regionalt ansvar
inom ramen för de behov som finns.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att avslå motionärens förslag om återremiss.
att avslå motionärens övriga yrkanden.

Förslag till formulering av punkt 11:
Församlingen välkomnar som medlem var
och en som bekänner Jesus Kristus som
Gud och Frälsare.
I församlingen möter medlemmen Ordet,
dopet och nattvarden som Guds gåvor till
mänskligheten. I samband med önskan om
medlemskap aktualiseras dopet. Den som
redan är döpt kan erbjudas dopbekräftelse
eller dopförnyelse. Den som inte är döpt
erbjuds dop i anslutning till inträdet i församlingen. I den lokala församlingen har
den enskilde sin tillhörighet och tar efter förmåga ansvar och bidrar till församlingens
liv och tjänst i världen.
Medlemskap i en församling har giltighet i hela Gemensam Framtid.
Förslag till ändring av punkt 25:
Dopet i Faderns, Sonens och den heliga
Andens namn ... Tro, dop och församlingsgemenskap hör samman. Att leva i sitt dop ...

14.4 Om dop och medlemskap i Gemensam
Framtid

Kyrkostyrelsens yttrande över motionen presenteras under punkten 14.6.

Motion från Uppsala missionsförsamling.

14.5 Om dop och medlemskap i Gemensam
Framtid

Motionären föreslår kyrkokonferensen
att nedanstående föreslagna ändringar
av punkterna 11 och 25 i Trons grund
antas.
Nuvarande formulering av punkt 11:
Församlingen välkomnar som medlem var
och en som bekänner Jesus Kristus som
Frälsare och Herre samt är döpt.
Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan på dop.
Medlemskap i en församling har giltighet i hela Gemensam Framtid.		

Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling, Märsta; Väse missionsförsamling samt
Västerkyrkan, Lund.
Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att § 11 i Teologisk grund justeras enligt
följande:
11. Församlingen välkomnar som medlem var
och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. I samband med medlemskap
aktualiseras dop. Medlemskap i en församling har giltighet i hela Gemensam Framtid.
Kyrkostyrelsens yttrande över motionen presenteras under punkten 14.6.
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14.6 Om förberedande medlemskap
Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling, Märsta; Väse missionsförsamling
samt Skärstads missionsförsamling, Kaxholmen.
Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att ordet ”förberedande” i Teologisk grund,
punkt 12 stryks.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp kring dop och medlemskap med representanter från teologiska kommittén och församlingarna i
Gemensam Framtid.
att med hänsyn till att Trossamfundet
Gemensam Framtid under första
halvåret 2012 befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att föreslagna
förändringar kräver förankring i församlingarna, avslå de motioner som
föreslår ändringar i Teologisk grund för
Gemensam Framtid.
14.7 Om tillägg i förslag till stadgar för

församling
Motion från Skärstads missionsförsamling,
Kaxholmen.
Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att förslaget om stadgar för lokal församling kompletteras med ett tillägg, som
tydliggör att församling i Gemensam
Framtid kan erbjuda medlemskap för
barn på föräldrars önskan
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att hänskjuta yrkandet i motionen till
behandlingen av förslag till stadgar för
församling.
att därmed anse motionen besvarad.
14.8 Om teologisk kommitté

Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling, Märsta.
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Motionärerna föreslår kyrkokonferensen
att kyrkokonferensen uppdrar åt kyrkostyrelsen att snarast tillsätta en teologisk
kommitté för Gemensam Framtid, med
beaktande av behoven och uppdragen i
ovanstående motion.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att med ovanstående redogörelse anse
motionen besvarad.
14.9 Om teologi och språk
Motion från Owe Sandström, Johanneskyrkan,
Lindome.
Motionären föreslår kyrkokonferensen
att inrätta en grupp, eller använda en
befintlig grupp, som ska utveckla en
teologi och ett språk, riktat till sekulariserade människor med vaga kristna
referensramar, och livssyn grundad på
naturvetenskapen; för att få dem intresserade av vår kyrka. Teologin och språket ska också utgöra en brygga mellan
tro och vetande och bli ett alternativ i
det sekulariserade samhället.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att motionens intention bejakas.
att Gemensam Framtid ska arbeta med
teologi och språk för vår tid med flera
målgrupper i åtanke.

15. Ordförandeskifte
Åke Svensson övertog ledningen av förhandlingarna.

16. Fastställande av antalet
ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
anmälde att valberedningens förslag är att kyrkostyrelsen ska bestå av 14 ledamöter och en
ordförande under det kommande året.
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Kyrkokonferensen beslutade

20. Ansvarsnämnd

att fastställa antalet ledamöter i kyrkostyrelsen för 2012/13 till ordförande samt 14
ledamöter.

20.1 Förslag till instruktion för
ansvarsnämnden

17. Presentation av kandidater
till val av ordförande och
ledamöter i kyrkostyrelsen

Hans Andreasson presenterade kyrkostyrelsens
förslag till instruktion för ansvarsnämnden.
Förslaget fanns tryckt i föredragningslistan.
Under punkten 6 hade ett ord fallit bort och
den korrekta lydelsen ska vara ”kan biträdas av
en eller flera stödpersoner”.

Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
presenterade valberedningens förslag till kandidater till val av ordförande och ledamöter i
kyrkostyrelsen:
Ann-Sofie Lasell, Gävle, som ordförande
Jan Peter Alm, Märsta
Hans Andreasson, Sandviken
Göran Bondesson, Upplands Väsby
Dan Brännström, Lindome
Sven Mannervik, Täby
Sara Möller, Göteborg
Marianne Nordin, Öckerö
PG Persson, Göteborg
Susanne Rodmar, Vallentuna
Jacob Östervall, Tumba
Kandidaterna presenterades vidare på påverkanstorget.

18. Ajournering
Ordförande ajournerade kyrkokonferensen
samt påminde om att påverkanstorget öppnar
redan kl. 15.00 för de som vill läsa och skriva
innan förhandlingarna i plenum återupptas kl.
15.30.

19. Återupptagande
Ordförande Åke Svensson förklarade förhandlingarna återupptagna.

Kyrkokonferensen beslutade
att fastställa instruktionen för ansvarsnämnden.
20.2 Val av ansvarsnämnd
Kyrkokonferensen beslutade
att utse Olle Alkholm, Mats Carlsson, Alf
Englund, Karin Fritzson och Katarina
Alsén till ansvarsnämnd i Trossamfundet
Gemensam Framtid.

21. Information om namnfrågan
Ann-Sofie Lasell anmälde en rapport från kyrkostyrelsen om hur man ämnar arbeta vidare
med namnfrågan inför beslut senast i kyrkokonferensen 2014. Rapporten fanns tryckt i deltagarnas ombudsmappar samt delges här:
Vid bildarmötet var frågan om namn
på den nya kyrkan uppe till behandling.
Arbetsnamnet Gemensam Framtid gäller
tills vidare. Under hösten 2012 vill kyrkostyrelsen involvera församlingarna i en
process kring frågan om namn på Gemensam Framtid. Samtal om hur vi vill vara
som kyrka och gestalta detta ska anordnas. Därefter sker behandling i seminarier under kyrkokonferensen 2013. Under
hösten 2013 sammanställs arbetet för beslut
i kyrkokonferensen 2014.
Kyrkokonferensen beslutade
att notera rapporten i protokollet.
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22. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna i
plenum och förhandlingarna fortsatte sedan på
påverkanstorget.

23. Återupptagande
Ordförande Anna Lena Evehäll förklarade förhandlingarna återupptagna.

24. Val av kyrkostyrelsens
ordförande
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
anmälde att valberedningens förslag till kyrkostyrelsens ordförande är Ann-Sofie Lasell,
Gävle.

26. Val av tre revisorer och två
ersättare
Stefan Nilszén anmälde valberedningens förslag.
Kyrkokonferensen beslutade
att till revisorer utse Jonas Grahn, Stockholm; Bertil Skagerstrand, Karlskoga, samt
Gunnar Wickman, Stockholm
att till ersättare utse Erik Albenius, Uppsala,
samt Gunnar Sjödelius, Gävle.

27. Val av verksamhetsgranskande
utskott
Stefan Nilszén anmälde valberedningens förslag.

Kyrkokonferensen beslutade

Kyrkokonferensen beslutade

att till ordförande för kyrkostyrelsen utse
Ann-Sofie Lasell.

att till verksamhetsgranskande utskott utse
Lena Björneld, Göteborg (sammankallande), Göran Alm, Drottningholm, Josef
Nsumbu, Brämhult, samt Gunvor Sharp,
Köping.

25. Val av ledamöter i
kyrkostyrelsen
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
anmälde att flera av konferensens ombud hade
tagit tillfället i akt att samtala med kandidaterna
till kyrkostyrelsen vid påverkanstorget. Pläderingar och bifall till dessa hade satts upp på
skärmen vid påverkanstorget och han anmälde
antal för pläderingar.
Val av kyrkostyrelseledamöter skedde med
sluten omröstning.
Kyrkokonferensen beslutade
att förklara valet avslutat.
att resultatet meddelas så snart rösträkningen
är klar.

28. Motion från
Abrahamsbergskyrkans
församling m.fl. – Beslut
Processledare Els-Marie Carlbäcker anmälde
att stationen på påverkanstorget hade haft goda
samtal och diskussioner. Inga nya yrkanden
hade lämnats.
Kyrkokonferensen beslutade
att rekommendera ”Ett ekumeniskt upprop
för rättfärdig fred” till läsning, reflektion
och gemensamma insatser
att rekommendera församlingarna att aktivt
bidra till en rörelse för fred
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta ett samlat
grepp om området hållbar utveckling med
en strategi för opinionsbildning och verktyg för lokalt arbete i samverkan med församlingar och närstående organisationer
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att ge fortsatt stöd till Kyrkornas Världsråds
påverkansarbete i fredsfrågor
att därmed anse motionen besvarad

29. Motion från medlemmar i
missionsförsamlingar i Västra
Götaland – Beslut
Processledare Rut Eliasson anmälde att på
påverkanstorget hade följande diskuterats:
Kyrkostyrelsens svar gick i linje med motionärernas intentioner och de ställde sig då
bakom kyrkostyrelsens förslag. Ett tilläggsyrkande om byte av ordval jämkades ihop med
kyrkostyrelsens förslag. Ytterligare ett tilläggsförslag om att söka certifiering.
Följande yrkanden hade lämnats:
Från Tumba missionsförsamling
att i arbetet med en nationell miljöpolicy
ska man undersöka möjligheten att
använda sig av t.ex. ISO 14001 certifiering.
Kyrkokonferensen beslutade
att en nationell hållbarhetspolicy med handlingsplan utarbetas under verksamhetsperioden 2012/2013, som omfattar all
verksamhet i Gemensam Framtid med
miljö, klimat, rättvisa och fred som ledord
att Gemensam Framtid på nationell nivå,
utifrån hållbarhetspolicyn, ger förslag
och stöd för handlingsplaner på lokal och
regional nivå

31. Verksamhetsplan
Processledare Maria Öst anmälde att på påverkanstorget hade följande diskuterats:
Samtalen hade handlat om hur en verksamhetsplan skall var utformad, att målen bör
vara så tydliga att man kan se om man uppnått målen, systerkyrkorna och den internationella prägeln på vår kyrka behöver bli mer
synlig samt att ett samarbetsavtal med Svenska
kyrkan bör utarbetas.
31.1 Strategisk plattform – Beslut
På påverkanstorget hade följande yrkanden
lämnats:
från Lidingö missionsförsamling, Ansgarskyrkan
att uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en
teologisk och språklig bearbetning av
den strategiska plattformen.
från Hudiksvalls missionsförsamling
att ändra lydelsen till: ”Vi har inte till fullo
lyckats gestalta det evangelium som
förvandlar världen och oss själva. Nu
tar vi nya steg tillsammans.”
från Tibro missionsförsamling
att ändra formuleringen i tredje stycket
under förhållningssätt till ”... präglas av
Guds ord som väcker tro och förkunnar Guds nåd och där varje ”läsare
som sin egen teolog” TILLSAMMANS
MED ANDRA i gemenskapen tyder,
tolkar och lever Guds vilja och talar till
världen.”

att den insamling av goda exempel som redan
påbörjats genom fokusområdena, får fortsätta och utvecklas i erfarenhetsutbyte och
fördjupad kunskap

från Nimbus Öckerö missionsförsamling
att ändra formuleringen: ...”präglas av
Guds ord” till ... ”präglas av Bibeln –
Guds ord”

att därmed anse motionen besvarad

Kyrkokonferensen beslutade
att fastställa den strategiska plattformen.

30. Ordförandeskifte
Ordförande Kjell-Arne Ottosson tog över ledningen av förhandlingarna.
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att uppdra åt kyrkostyrelsen att göra en teologisk och språklig bearbetning.
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31.2 Verksamhetsplan 2012-07-01 – 201312-31 – Beslut
På påverkanstorg och i plenum lämnades följande yrkanden:
från Flatåskyrkan, Västra Frölunda
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i verksamhetsplanen tydligare lyfta fram våra
systerkyrkor och låta inriktningsmålen
få en mer internationell prägel.
att den alternativa skrivning som Flatåskyrkan presenterade på påverkanstorget medskickas som underlag för den
nya skrivningen.
från Fiskebäcks missionskyrka, Tumba missionsförsamling, Vännäs missionsförsamling
att Gemensam Framtids styrelse ska verka
och arbeta för att målen och arbetssätten i nästa års verksamhetsplan ska
vara mer konkreta och utvärderingsbara.
från Metodistkyrkan, Växjö
att arbetet med tillgänglighetsfrågor
läggs till under övergripande mål som
en fjärde punkt eftersom det måste
genomsyra hela kyrkans arbete.
från Orsa missionsförsamling
att ordet systerkyrkor läggs till i rad 2
under rubriken närstående organisationer ”SKR, SMR, systerkyrkor samt...”
att ett nytt stycke läggs till före slutorden:
Ekumenisk överenskommelse med
Svenska kyrkan
Gemensam Framtid arbetar för att
de ekumeniska överenskommelserna mellan Svenska kyrkan och
Metodistkyrkan i Sverige respektive
Svenska Missionskyrkan, ersätts
med en överenskommelse mellan
Gemensam Framtid och Svenska
kyrkan.
att slutorden kompletteras med att nämna
systerkyrkorna: ”Gemensam Framtid
vill tillsammans med sina systerkyrkor
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vara en del av den världsvida kyrkans
rörelse där människor bjuds evangelium, rättvisa och upprättelse.”
från Flatåskyrkan, Västra Frölunda, och Orsa
missionsförsamling
att kyrkostyrelsen senast 30 juni presenterar de reviderade inriktningsmålen på
hemsidan.
Kompletterande förslag från kyrkostyrelsen
att slutorden kompletteras med att nämna
systerkyrkorna:
”Gemensam Framtid vill, tillsammans
med de kyrkor vi samverkar med, vara en
del av den världsvida kyrkans rörelse där
människor bjuds evangelium, rättvisa och
upprättelse.”

Presidiet ställde ett förslag till propositionsordning där ändringsförslag hanteras först, sedan
helheten med eventuella beslutade ändringar
samt slutligen tilläggsyrkanden.
Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna propositionsordningen.
att ett nytt stycke läggs till före slutorden:
Ekumenisk överenskommelse med
Svenska kyrkan
Gemensam Framtid arbetar för att de
ekumeniska överenskommelserna mellan
Svenska kyrkan och Metodistkyrkan i Sverige respektive Svenska Missionskyrkan,
ersätts med en överenskommelse mellan
Gemensam Framtid och Svenska kyrkan.
att slutorden kompletteras med att nämna
systerkyrkorna:
”Gemensam Framtid vill, tillsammans
med de kyrkor vi samverkar med, vara en
del av den världsvida kyrkans rörelse där
människor bjuds evangelium, rättvisa och
upprättelse.”.
att anta verksamhetsplanen.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utveckla
verksamhetsplaneringen så att arbetet i
den nationella kyrkan, regioner och församlingar hålls samman.
Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

att Gemensam Framtids styrelse ska verka
och arbeta för att målen och arbetssätten
i nästa års verksamhetsplan ska vara mer
konkreta och utvärderingsbara.

32. Budget 2012-07-01 –
2013-12-31 – Beslut
Processledare Wolfgang Falk anmälde att på
påverkanstorget hade följande diskuterats:
Det hade varit stor uppslutning på stationen.
Förslaget som fanns i handlingarna hade ett
tryckfel. Ett nytryck av den aktuella sidan hade
funnits tillgängligt på stationen. Slutsiffrorna i
det tryckta materialet hade ändå varit rätt.

att fastställa det framlagda förslaget till
budget för verksamhetsperioden 2012-07-01
– 2013-12-31. Beslutet fattades med votering.
Mot beslutet reserverade sig Anders Bergström,
David Larsson, Gudrun Svensson och Maria
Lindqvist från Värnamo missionsförsamling,
Göran Hernberger, Vårgårda missionsförsamling, Per-Olof Westlin och Sven Lindberg från
Hjo missionsförsamling, Christina Karlsson,
Skärskinds missionsförsamling samt Mogens
Nielsen, Töcksfors missionsförsamling, till
förmån för förslagen från Värnamo missionsförsamling, Missionskyrkan Växjö samt Vårgårda missionsförsamling.

På påverkanstorg och i plenum lämnades följande yrkanden:

Kyrkokonferensen sjöng nr 827 i Psalmer och
sånger ”Se hur gudsvinden bär” och en kollekt
samlades in.

från Malmö missionsförsamling
att budgeten revideras så att den ger
utrymme för att behålla tjänsten som
konsulent för blåsmusikfrågor.
att denna paragraf förklaras omedelbart
justerad.

33. Information från presidiet om
behandlingen av motionen
från Gunnar Boija och
förslaget om regioner

från Södra missionsförsamlingen, Andreaskyrkan
att en uppdaterad budget/prognos för
2012/2013 beslutas vid kyrkokonferensen 2013.
att den uppdaterade budgeten/prognosen
ska vara i balans eller finansierad.
att den av kyrkostyrelsen förelagda rambudgeten antas och gäller tillsvidare.
från Värnamo missionsförsamling, Missionskyrkan Växjö samt Vårgårda missionsförsamling:
att kyrkokonferensen uppdrar åt kyrkostyrelsen att justera budgeten så att ett
nollresultat uppnås.
att en justerad budget presenteras till församlingarna senast 1 september 2012.
Presidiet föreslog en propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna propositionsordningen.
		
Protokoll

Presidiet informerade om att rapporter från
påverkanstorgets olika stationer samt debatten kring Gunnar Boijas motion och kyrkostyrelsens förslag om regioner inom Gemensam
Framtid och equmenia kommer föras i ett sammanhållet pass. Därefter kommer beslut fattas
under respektive punkt.

34. Rapport från påverkanstorget
och debatt om regionerna
Processledare Torgny Veibäck rapporterade
från stationen ”Regionernas uppdrag”:
Stor enighet hade rått kring de fem punkterna när det gäller regionernas uppdrag. Två
tilläggsyrkanden hade lagts.
Processledare Håkan Englund rapporterade
från stationen ”Organisatorisk form”:
Debatten hade varit livlig och både kyrkostyrelsens förslag och motförslag hade fått många
medhåll. Yrkande om återremiss samt ett til�läggsyrkande hade lagts.
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Processledare Agne Furingsten rapporterade
från stationen ”Geografisk indelning”:
Diskussionen hade inte varit så het. Flera
yrkade bifall till kyrkostyrelsens förslag. Ett
antal tilläggsyrkanden hade lagts.
Processledare Elaine Erlandson Lindblom rapporterade från stationen ”Grunddokument”:
Ett antal tilläggsyrkanden hade lagts.
På påverkanstorg och i plenum lämnades följande yrkanden:
från Missionskyrkan Växjö
att skapa kompetens och kunskapscentra
vid befintliga institutioner exempelvis
Teologiska högskolan, Stockholm, folkhögskolor och gårdar, som skall vara
tillgängliga för församlingarna i hela
landet.
från Luleå missionsförsamling:
att hela det nuvarande förslaget återremitteras
från Skärkinds missionsförsamling
att regionerna blir egna juridiska personer
ur organisatorisk synvinkel.
att varje region får i uppdrag att varje år
prioritera områden som behöver/ska
satsas på pionjärt , dels nysatsningar
och dels det som behöver fortsätta.
från Karlskoga missionsförsamling
att regionerna får en egen juridisk form
enligt det förslag som majoriteten i
regionutredningen förordade i sin
rekommendation (alt 1).
att avslå kyrkostyrelsens förslag angående
regionernas juridiska form.
att avslå kyrkostyrelsens förslag på geografisk regionindelning.
att regionindelningen blir enligt utredningens geografiska förslag alt A, jämnare fördelning
från Mantorps missionsförsamling
att de nya regionerna blir egna självständiga juridiska enheter.
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från Fristads missionsförsamling
att varje region skall vara egen juridisk
person enligt regionutredningens alternativ 1.
från Gestad missionsförsamling
att oavsett vilken regionsindelning det i
övrigt blir, skall Dalslands församlingar
tillhöra Västra Götaland.
från Redbergskyrkan, Göteborg
att kyrkostyrelsen får i uppdrag att under
nästa verksamhetsår anordna lokala
rådslag inom regionen för att diskutera
framtida hantering av regionalt ägda
gårdar
att kyrkostyrelsen återrapporterar gårdsutredningen till konferensen 2013.
att kyrkostyrelsen utreder möjligheten att
stödja församlingar och föreningar gällande utredning av gårdarna och dess
framtid.
från Enebykyrkans församling Danderyd/Täby
och Stenhammarkyrkans missionsförsamling,
Lidköping
att uppdra åt kyrkostyrelsen att ytterligare
utreda regionernas juridiska form vad
avser för- respektive nackdelar med
central huvudman alternativ regionala
huvudmän.
från Lysviks missionsförsamling
att inom regionerna skapa praktiska resurser att stödja församlingars omstart.
att öronmärka ekonomiska resurser som
kan vara stöd till små församlingar.
från Östhammars missionsförsamling
att Östhammars kommun förs till Region
Stockholm.
från Lindvedens missionsförsamling
att §15 utformas efter regionernas juridiska
form så att regionala kyrkoledare utses
av regionerna själva.
från Luleå missionsförsamling
att ”Regional kyrkoledare utses av kyrkoGemensam Framtids kyrkokonferens 2012

konferensen på förslag av kyrkostyrelsen.” ändras till: ”Regional kyrkoledare
utses av kyrkokonferensen på förslag av
kyrkostyrelsen efter samråd med regionernas förtroenderåd.”
Innan beslut fattades ajournerades kyrkokonferensen för lunch och seminarier.

35. Motion från Gunnar Boija –
Beslut
Presidiet föreslog en propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna propositionsordningen.
att avslå motionärens förslag om återremiss.
att avslå övriga yrkanden från motionären
och Missionskyrkan Växjö.

36. Regioner inom Gemensam
Framtid och equmenia –
Beslut
Presidiet föreslog en propositionsordning.
Bimbi Ollberg, Visby metodistförsamling,
begärde votering i samtliga beslut.
Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna propositionsordningen.
att konstatera att samtliga beslut under punkten 36 fattas med votering.
att i samverkan med equmenia inrätta sju
regioner inom Gemensam Framtid.
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till uppdragsbeskrivning för regionerna.
att varje region får i uppdrag att varje år prioritera områden som behöver/ska satsas
på pionjärt, dels nysatsningar och dels det
som behöver fortsätta.
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till organisatorisk form för Gemensam Framtids
regioner.

		
Protokoll

att inflytande och delaktighet säkerställs
genom regionala förtroenderåd som väljs
av församlingarna i respektive region.
att oavsett vilken regionindelning det i övrigt
blir ska Dalslands församlingar tillhöra
Västra Götaland.
att med det tillägget fastställa kyrkostyrelsens
förslag till regionindelning.
att uppdra åt kyrkostyrelsen
att utreda hur den finansieringsmodell
som finns i nuvarande distriktsorganisationer kan föras över till de nya
regionerna.
att utarbeta former för mandat och befogenheter avseende verksamhet och
ekonomi för den regionala nivån med
återrapportering till kyrkokonferensen 2013.
att under kommande verksamhetsår
anordna lokala rådslag inom regionerna för att diskutera framtida hantering av regionalt ägda gårdar.
att återrapportera gårdsutredningen vid
kyrkokonferensen 2013.
att utreda möjligheten att stödja församlingar och föreningar gällande utredning av gårdarna och deras framtid.
att anta föreslagna tillägg i Teologisk grund,
punkt 40, om regionala kyrkoledare.
att anta föreslagna ändringar av stadgarnas
§15 om regioner och regionala kyrkoledare
att ”Regional kyrkoledare utses av kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen.”
ändras till: ”Regional kyrkoledare utses av
kyrkokonferensen på förslag av kyrkostyrelsen efter samråd med regionernas förtroenderåd.”
Kyrkostyrelsens ordförande Ann-Sofie Lasell
tackade för en intressant debatt och lovade att
ta med de många synpunkterna till kyrkostyrelsen samt uttryckte sin förhoppning att detta
stora arbete sker i samarbete mellan församlingar, nuvarande distrikt och kyrkostyrelse.
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Mot beslutet att fastställa kyrkostyrelsens förslag
till organisatorisk form för Gemensam Framtids
regioner reserverade sig Lars Gustaf Hauptmann,
Bifrostkyrkans församling, samt Christina Karlsson, Skärskinds missionsförsamling.

utreda möjligheten att tillåta användandet av psalmboken vid en gudstjänst per
termin.

37. Hälsning från
barnkonferensen

Men en ”alla åldrars kyrka” vill vi vara.
Det är självklart!

Under behandlingen av regionfrågan kom
barnkonferensen Glädjetåg! med en hälsning
med följande lydelse:

Om ni vuxna får ett så stort utrymme så
att ni helt tränger undan oss barn, är det
misstaget lika stort som när lärjungarna
visade bort barnen.

Vuxna tror att vi ingenting vet.
Men vi vet mycket mer än ni tror.
Tänk om ni vuxna kunde förstå
att Gud också talar till oss som är små.
Glädjetåg!
I vår kyrka har samtliga kyrkbänkar en
sitthöjd på 33 cm. Det är lämplig höjd för
oss barn.
Psalmböcker används aldrig, för de flesta
barn kan ändå inte läsa. Men vi har lätt för
att lära oss utantill.
I gudstjänsterna förekommer ibland nåt
som vi kallar ”vuxnas minuter”. Men av
någon anledning har det inte kommit
några vuxna de senaste gångerna. Då
utgår de ”vuxnas minuter”.
Efter gudstjänsten bjuds det på kyrksaft.
Allt i vår kyrka verkar vara tänkt och planerat som om kyrkan enbart bestod av
oss barn. Ändå brukar vi barn högtidligt
deklarera att vi är en ”alla åldrars kyrka”.
Nu har det blivit känt att de vuxna börjat
tröttna på att följa med sina barn till
kyrkan. Vi barn ser allvarligt på det, och
tycker det är tråkigt. De vuxna tycker att
vi inte tar dem på allvar, men det gör vi
visst det.
Sen så påminner vi dem om att vi är en
”alla åldrars kyrka” och att vi gläds över att
se dem gå fram under ”vuxnas minuter”.
Som ett uttryck för vår välvilja mot de
vuxna, skulle vi barn kunna tänka oss att
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Däremot är det alltför drastiskt och förhastat att skaffa nya kyrkbänkar som
skulle passa de vuxnas kroppar.

38. Ordförandeskifte
Ordförande Åke Svensson tar över ledningen
av förhandlingarna.

39. Rapport från equmenia
equmenias nya ordförande Ida Hennerdal
skulle ha lämnat en rapport från equmenia.
Hon hade blivit sjuk och Maria Öst, ledamot i
styrelsen, lämnade hennes hälsning.
”Jag hälsar från Ida, men framförallt från
equmenias riksstämma.
Vi är väldigt glada att ni vill ha regioner
med oss. Det ska bli roligt att se hur det ska
gå till.
Vi vill jobba tillsammans med er och vill
att ni ska jobba tillsammans med oss, lära
av oss, lyssna till oss.
Under 2013 ser vi fram emot att få arrangera ett stort riksscoutläger, Trampolin.
Från equmenia vill vi gratulera er till
kampangen ”40 under 40”. Vi är glada för
den och hoppas att det nästa år är 40% av
er som är under 40 år.
Vi gör det här inte bara tillsammans
med er, utan tillsammans med Gud. Om vi
har Gud i våra hjärtan, händer och fötter
tror vi i equmenia att vi kan göra stor skillnad. Lycka till och tack för att ni är med
och ber för oss som vi ber för er! Tack.”

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

Kyrkokonferensen beslutade
att ta rapporten till protokollet.

40. Meddelande av resultat från
val av kyrkostyrelse
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén
rapporterade att utfallet av valet till kyrkostyrelse blev följande:
För en mandattid om tre år valdes Dan Brännström, Sara Möller, Marianne Nordin, Susanne
Rodmar och Jacob Östervall.
För en mandattid om två år valdes Hans Andreasson och Göran Bondesson.
801 valsedlar hade avgivits.
Kyrkokonferensen beslutade
att notera rapporten i protokollet.

41. Information från presidiet
angående behandlingen
av punkterna om dop och
medlemskap

att införa ett förslag om återrapport. Motionärerna hade därför dragit tillbaka sina förslag till
beslut.
Angående motionen från Skärstads missionsförsamling m.fl. rapporterade processledare
Ingvar Stenberg att motionärerna hade dragit
tillbaka sitt förslag till förmån för kyrkostyrelsens förslag.
Efter behandling på påverkanstorg och i efterföljande jämkning, kvarstod följande förslag
och yrkanden till beslut.:
från Uppsala missionsförsamling
att de föreslagna ändringarna av punkterna 11 och 25 i Trons grund antas.
från kyrkostyrelsen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp kring dop och medlemskap med representanter från teologiska kommittén och församlingarna i
Gemensam Framtid.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2013 återkomma med en
rapport om arbetet.
att därmed anse motionerna besvarade.

Presidiet informerade om att rapporter från
påverkanstorgets olika stationer motionerna
om dop och medlemskap samt debatten kring
dessa kommer föras i ett sammanhållet pass.
Därefter fattas beslut i en gemensam punkt.

från Växjö missionskyrka
att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp kring dop och medlemskap med representanter från teologiska kommittén och I DIALOG MED
församlingarna i Gemensam Framtid.

42. Motioner angående dop och
medlemskap

från Ålembygdens missionsförsamling
att arbetsgruppen tar i beaktande den här
frågans betydelse i fortsatta samtal om
kyrkogemenskap med Svenska kyrkan.

Angående motionen från Uppsala missionsförsamling m.fl. rapporterade processledaren Rut
Stenlund att medhåll för motionen och för kyrkostyrelsens förslag hade vägt lika vid påverkanstorgets diskussioner.
Angående Sätunakyrkans ekumeniska församlings m.fl. motion rapporterade processledare
Göran Strömner att stationens frågor hade lett
till ett engagerat samtal. Kyrkostyrelsen hade i
ett samtal tillmötesgått motionärerna genom
		
Protokoll

Presidiet föreslog en propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att godkänna propositionsordningen.
att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en
arbetsgrupp kring dop och medlemskap
med representanter från teologiska kommittén och församlingarna i Gemensam
Framtid.
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att arbetsgruppen tar i beaktande den här
frågans betydelse i fortsatta samtal om
kyrkogemenskap med Svenska kyrkan.

från Sköllersta frikyrkoförsamling
att i §2.2 ändra från ”flyttningsbetyg” till
”flyttningsintyg”.

att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2013 återkomma med en rapport
om arbetet.

från Immanuelskyrkan, Borås
att formuleringen ”... med representant för
Gemensam Framtid” ersätts av ”regionala kyrkoledaren” i § 3:2.
att formuleringen ”... med representant för
Gemensam Framtid” ersätts av ”regionala kyrkoledaren” i § 10:3.
att formuleringen ”... med representant för
Gemensam Framtid” ersätts av ”regionala kyrkoledaren” i § 17.1.

att därmed anse motionerna besvarade.

43. Motion från Skärstads
missionsförsamling om tillägg
i förslag till stadgar för
församling – Beslut
Angående motionen från Skärstads missionsförsamling rapporterade processledare Ann
Westblom att motionärerna och kyrkostyrelsen
hade jämkat samman ett förslag.
Efter behandling på påverkanstorget kvarstod
följande förslag till beslut:
från kyrkostyrelsen och Skärstads missionsförsamling
att motionen beaktas i det framtida arbetet
i teologiska kommittén och i arbetsgruppen kring dop och medlemskap.
att därmed anse motionen besvarad.
Kyrkokonferensen beslutade
att uppdra åt teologiska kommittén och
arbetsgruppen kring dop och medlemskap
att beakta motionen i det framtida arbetet.
att därmed anse motionen besvarad.

44. Förslag till församlingsstadgar
för församlingar i Gemensam
Framtid – Beslut
Angående förslaget till förslag till församlingsstadgar rapporterade processledare Klas
Johansson att goda samtal hade förts. De flesta
yrkade bifall till kyrkostyrelsens förslag men
med enklare tillägg och justeringar.

från Södertälje och Nävlinge-Rickarums missionsförsamlingar
att ändra formuleringen i § 8.1. från ”församlingens verksamhet” till ”församlingens arbete”.
att ändra § 10.1. till: ”För församlingen
skall finnas en föreståndare som tillsammans med styrelsen utgör församlingens andliga ledarskap”.
från Torsby missionsförsamling
att följande tillägg görs till § 9 Styrelsens
uppgifter: g) Ansvara för församlingens
arkiv.
från Buränge församling
att ändra i § 9.3 tredje meningen till «vid
lika röstetal gäller den mening som
mötets ordförande biträder, utom vid
personval då frågan avgörs genom lottning».
att ändra i § 16.1 till ”Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan
endast ske genom...”
att ändra i § 16.1 till «... två på varandra
följande församlingsmöten, varav minst
ett årsmöte.»
att ändra i § 17.1 till ”... två på varandra följande församlingsmöten, varav minst
ett årsmöte.”

Följande yrkanden hade lämnats:
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från Löfstadkyrkan, Tranås
att § 11.1 ”Årsmötet väljer bland församlingens medlemmar en vice församlingsföreståndare” justeras till:
”Årsmötet väljer bland församlingens
medlemmar minst en vice församlingsföreståndare”.
från Lidköpings missionsförsamling
att orden ”på varandra följande” i § 17
stryks
Kyrkokonferensen beslutade
att i § 2.2 ändra från ”flyttningsbetyg” till
”flyttningsintyg”.
att följande tillägg görs till § 9 Styrelsens uppgifter: g) Ansvara för församlingens arkiv.
att ändra i § 9.3 tredje meningen till «vid lika
röstetal gäller den mening som mötets
ordförande biträder, utom vid personval
då frågan avgörs genom lottning».
att ändra § 10.1. till: ”För församlingen skall
finnas en föreståndare som tillsammans
med styrelsen utgör församlingens andliga
ledarskap”.
att ändra i § 16.1 till ”Ändring av stadgar och/
eller församlingsordning kan endast ske
genom...”
att ändra i § 16.1 till «... två på varandra följande församlingsmöten, varav minst ett
årsmöte.»
att orden ”på varandra följande” i § 17 stryks.
att därmed anta förslaget till förslag till stadgar för församling inom Gemensam Framtid.

46. Motion från Owe Sandström –
Beslut
Processledare Cherster Yttréus anmälde att på
påverkanstorget hade följande diskuterats:
Kyrkostyrelsens yttrande hade fått många
bifall. Så även ett tilläggsyrkande som kom på
påverkanstorget.
Följande yrkanden hade lämnats:
från Tumba missionsförsamling
att Gemensam Framtid i arbetet med teologi och språk även har människor som
inte är teologer med i referensgruppen.
De bör även representera olika åldersgrupper och innefatta människor som
inte är kyrkvana.
Kyrkokonferensen beslutade
att motionens intention bejakas
att Gemensam Framtid ska arbeta med teologi och språk för vår tid med flera målgrupper i åtanke

47. Enkla frågor till
kyrkoledningen
Punkten utgick då presidiet på grund av tidsbrist tvingades prioritera de frågor som är stadgebundna. Presidiet informerade också om att
både frågorna och svaren skulle publiceras på
Gemensam Framtids hemsida efter konferensen. 1

48. Val till valberedningen
48.1 Val av tre ledamöter på tre år

45. Motion från Sätunakyrkans
ekumeniska församling om
teologisk kommitté – Beslut
Ordförande informerade att punkten utgick då
motionärerna dragit tillbaka sin motion.

Per Rydwik anmälde att frågan är beredd av
bildarsamfunden. På bildarmötet valdes nio
ledamöter. Nu kvarstår fyra ledamöter då två
valde att kliva av i förtid.

1 Frågorna och svaren finns också infogade efter protokollstexten.

		
Protokoll
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Kyrkokonferensen beslutade
att välja Gittan Eriksson, Trollhättan, Elaine
Erlandson Lindblom, Karlskoga, samt
Karin Kopparmalms, Vilhelmina, till ledamöter i valberedningen på tre år.
att välja Agneta Richloow, Strängnäs, till ledamot i valberedningen på två år.
att välja Börje Hellmark, Örebro, till ledamot i
valberedningen på ett år.
48.2 Val av ordförande och vice ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att välja Stefan Nilszén till valberedningens
ordförande.
att välja Elaine Erlandson Lindblom till valberedningens vice ordförande.

49. Former för nominering av
valberedning
Per Rydwik redogjorde för kyrkostyrelsens förslag till former för nominering av valberedning.
Kyrkokonferensen beslutade
att att fastställa följande form för nominering
av ledamöter till valberedningen:
Ledamöter i valberedningen nomineras av
ordförandena i de regionala förtroenderåden enligt en alternerande ordning som fastställs av kyrkostyrelsen. Bland ledamöterna
föreslår kyrkokonferensens presidium ordförande och vice ordförande.
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50. Meddelande om tidpunkt och
plats för kyrkokonferensen
2013
Kyrkoledare Lasse Svensson meddelade att kyrkostyrelsen beslutat att hålla kyrkokonferens
9-12 maj 2013 i Karlstad.
Kyrkokonferensen beslutade
att notera meddelandet i protokollet

51. Avslutning
51.1 Tack
Ordförande framförde sitt och presidiets tack
till konferensens ombud. Han lämnade sedan
ordet till Ann-Sofie Lasell och Per Rydwik. De
framförde ett tack till presidiet samt till kyrkostyrelsens avgående ledamöter Sanna Boij,
Karin Kopparmalms, Malin Ljungdahl, Sven
Mannervik, PA Sahlberg samt PG Persson.
Både presidiet och kyrkostyrelsens ledamöter
avtackades med en present och applåder. Kyrkostyrelsens ordförande framförde sedan ett
tack till konferensens ombud, presidiet, Linköpingsförsamlingarna för värdskapet och till
kansliet. Tacket bekräftades av rungande applåder.
51.2 Avslutning
Ann-Sofie Lasell förklarade Gemensam Framtids första kyrkokonferens avslutad.

Gemensam Framtids kyrkokonferens 2012

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Alf Englund
Sekreterare

Justeras

Kjell-Arne Ottosson
Ordförande

Anna Lena Evehäll
Vice ordförande

Lena Brunell
Justerare

Arvid Nyström
Justerare

		
Protokoll

Åke Svensson
Vice ordförande
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Enkla frågor och svar till
kyrkoledaren vid kyrko-

Svar ang. organiseringen av missionsarbetet i framtiden och vilka personer
som kommer att ta ansvar för det.

konferensen 2012:

Gemensam Framtids vision är: En kyrka för
hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen.
Gemensam Framtid ser missionen som en:
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Det internationella arbetet har spelat en
viktig roll i våra tre samfund och vi vill fortsätta med det internationella missionssamarbetet. Det är viktigt både för arbetet i Sverige och
för att vara trovärdiga det uppdrag vi har från
missionens Herre.
Gemensam Framtids kansli har formats i
temagrupper och administrativa enheter. I de
fyra temagrupperna; lärjungaskap, församling,
samhälle och bildning, finns medarbetare som
huvudsakligen arbetar nationellt, men också
sådana som huvudsakligen arbetar internationellt, knutna till någon av de fem regioner i
världen där Gemensam Framtid har arbete och
samverkan med kyrkor och andra organisationer (Afrika, Asien, Latinamerika, Euroasien
och Mellanöstern/Nordafrika). Vår avsikt är att
internationella impulser ska befrukta arbetet i
Sverige samtidigt som erfarenheter av arbete i
Sverige ska befrukta det internationella arbetet.
Temagruppen ”internationella relationer”,
har ett övergripande ansvar för budget, planering, policys och projektuppföljning för det
internationella missionssamarbetet. I denna
temagrupp är Bertil Svensson koordinator.
Ett exempel på hur viktig den internationella
missionen är, var det stora antalet internationella gäster som deltog i kyrkokonferensen. De
hade också mötts, tillsammans med nationellt
anställd personal, till en tvådagarskonferens
på Lidingö före kyrkokonferensen för att lära
känna varandra och utmanas till vittnesbörd
och tjänst. Gemensam Framtid tar nu över alla
de missionsrelationer som bildarsamfunden
har haft och formar det arbetet till ett.

Guds nåd och frid!
En enkel fråga: Hur tänker GF- kyrkans ledning organisera missionsarbetet i framtiden
och vilka personer kommer att ta ansvar for
detta?
Våra tre kyrkor/samfund som nu går
samman i GF-kyrkan har under lång tid tillbaka bedrivit mission i olika länder. Detta
arbete har präglat vårt arbete också i Sverige.
Vi har från våra olika kyrkor sänt ut missionärer till olika delar av världen. I de handlingar
som vi fått inför kyrkokonferensen i Linköping
saknar vi klara signaler från de tilltänkta kyrkoledarna om missionsarbetets betydelse i den
nya GF-kyrkan.
Vi som skriver detta och undrar är Skeda
Missionsförsamling, Rimforsa Missionsförsamling, Kisa frikyrkoförsamling och Södra
Vi Missionsförsamling. I dag arbetar vi tillsammans i ett vänförsamlingsarbete med
Mukimbungu församling i Kongo-Kinshasa.
Våra församlingar känner stor glädje i detta
arbete och ser med stor förväntan framåt att få
arbeta i en ännu vidare gemenskap i den nya
GF-kyrkan.
/Mukimbungugruppen
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Umeå missionsförsamling har
vid församlingsmöte 2012-04-15
beslutat att ställa en enkel fråga
till kyrkoledaren att besvaras vid
kyrkokonferensen.
Frågan lyder: Hur ser kyrkoledaren på HBTQpersoners situation inom den nya kyrkan?
Svar ang. hur kyrkoledaren ser på
HBTQ-personers situation inom den
nya kyrkan?
I Gemensam Framtid är alla välkomna, oavsett
vem man är, och alla har rätt att bli bemötta
med samma respekt, oavsett bakgrund eller
sexuell identitet. Samma värde och lika rättigheter för alla. Gud gör inte skillnad på människor (Jakobs brev 2, Apg 10) och Gemensam
Framtid vill inte göra skillnad på människor.
Gud inbjuder varje människa till tro och till en
relation med Jesus Kristus. Tron på Jesus Kristus utestänger inte, utan inbjuder alla till liv
och gemenskap.
Om vigsel
I samband med beslutet i kyrkostyrelsen
att ansöka om vigselrätt för pastorer inom
Gemensam Framtid, konstaterade styrelsen
att våra bildarsamfund tidigare anfört tveksamhet till att begreppet äktenskap används
som en samlad beteckning för olika relationer.
Den traditionella uppfattningen är att äktenskapet är en relation mellan man och kvinna.
Det finns församlingar i Gemensam Framtid
som fattat beslut om att samkönad vigsel är en
del av församlingens gudstjänstliv, likaväl som
det finns församlingar som fattat beslut i motsatt riktning. Den konkreta tillämpningen av
svensk äktenskapslagstiftning är en fråga för
den lokala församlingen och pastorn.
Efter ansökan från Gemensam Framtid, har
kammarkollegiet beslutat att pastorer i Gemensam Framtids pastorskår får vigselrätt från den
1 juli 2012.

		
Protokoll

Om ordination
Det är antagningsnämnden i Gemensam Framtid som prövar diakonkandidaters och pastorskandidaters kompetens och lämplighet och
föreslår ordinander till kyrkostyrelsen. Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen, att besluta
om ordination av pastorer och diakoner.
Gemensam Framtid vill vara en öppen kyrka.
I den strategiska plattformen står bland annat:
Vi vill att kyrkan ska präglas av mångfald. Vi
är alla olika som människor och det speglas i
kyrkan. Alla ska få plats. Kärnan är densamma
och där är vi alla ett, trosbekännelsen är grunden, evig och orubblig.
Vi vill att kyrkan ska vara relationell, en plats
där hela livet ryms, en plats för brustenhet,
för glädje och lust. En gemenskap där man kan
dela livets alla skeden och där äkta relationer
byggs. Oavsett i vilken livssituation man befinner sig skall man kunna komma till kyrkan som
man är, och bli bemött efter sina behov.
Gud gör inte skillnad på människor – inte
heller Gemensam Framtid.
Svaren står den tidigare kyrkoledningen bakom:
Ann-Sofie Lasell, ordförande, samt Lasse Svensson och Anders Marklund, processledare.
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