PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2012-10-13– 2012-10-14

Sammanträdesprotokoll
Plats:

§§ 76-89

Betlehemskyrkan, Karlstad
Närvarande:
Ann-Sofie Lasell, ordförande

Andreas Möller, deltog i §§ 76-80.2, 80.5-89

Gunilla Andersson

Sara Möller, deltog i §§ 76-85, 88

Hans Andreasson

Marianne Nordin

Dan Brännström, deltog i §§ 76-85, 88

Susanne Rodmar

Miriam Carlsson, deltog i §§ 76-85, 88

Per Rydwik

Lars Dalesjö, deltog i §§ 76.6-85, 88

Jacob Östervall

Christer Jonsson, deltog från § 76.6
Adjungerade:
Olle Alkholm

Bitr. kyrkoledare

Tommy Aronsson
Sofia Camnerin

Administrativ chef. Deltog i §§ 76, 77, 78.2,
79, 80.1, 80.2, 80.5, 80.7
Bitr. kyrkoledare

Ida Hennerdal

equmenias ordförande

Helen Åkerman

Sekreterare

Ingemar Nordieng

Bildningsutredningen.
Deltog i § 79
Bildningsutredningen.
Deltog i § 79
Projektledare regionarbetet.
Deltog i §§ 77-79
Sekreterare:

Per-Olof Öhrn
Johan Arenius
Ordförande:
Ann-Sofie Lasell, §§ 76-81, 88.5
Per Rydwik, §§ 82-88.4, 89
Justerare:
Susanne Rodmar

Helen Åkerman

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2012-10-13– 2012-10-14
§ 76
Inledning
§ 76.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet. Andreas Möller inledde med en andakt.
Lördagskvällen avslutades sedan med en nattvardsandakt under Christer Jonssons
ledning.

§ 76.2

Närvaro

Göran Bondesson och Helena Genemo hade anmält förhinder. Christer Jonsson och
Lars Dalesjö hade anmält sen ankomst. Andreas Möller anmälde att han inte är med
söndag morgon p.g.a. förberedelser för gudstjänst. Dan Brännström, Miriam
Carlsson, Lars Dalesjö och Sara Möller behövde avvika något i förtid på söndagen för
att hinna med tåget söderut.
§ 76.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att utse Susanne Rodmar att jämte ordförande justera protokollet.

§ 76.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
88.1
Processen kring verksamhetsplan
88.2
Namnfrågan
88.3
Närvaro vid equmenias styrelsemöten
88.4
Kyrkostyrelsens e-postadresser
88.5
Plan för samgående
§ 76.5 Rapport från kyrkoledarna
Olle Alkholm rapporterade att kyrkoledarna direkt efter förra sammanträdet hade åkt
bort tillsammans alla tre under några dagar. Pilgrimsvandring, nattvardsfirande,
planering och en hel del annat hanns med under dessa dagar.
Han rapporterade vidare att en stor del av kansliets arbete under början av hösten
hade varit att skriva projektbeskrivningar och kontrakt mellan enheter/temagrupper
och kyrkoledningen. Sofia Camnerin hade haft huvudansvar för det arbetet. En
kortfattad sammanfattning finns i dnr 2012:0076.
Mycket tid och kraft hade lagts och läggs också på medlemsmagasinet. Utgivarbevis,
arbetsorganisation (samarbete med Sändaren och Berling Media), mm är klart. Till
första advent kommer Sändaren och medlemsmagasinet inplastat tillsammans till
dem som får den. Adressregister hade blivit en stor fråga i detta arbete. När arbetet
med att sammanföra bildarsamfundens register hade påbörjats märkte man också att
vi kanske inte har tillgång till fullt så många adresser som vi trodde innan. Det
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kompliceras också av att vissa församlingar tycker att samfundet inte behöver vända
sig direkt till medlemmarna utan det räcker om samfundet vänder sig till
församlingarna, så har de själva kontakterna med medlemmarna. Kyrkoledningen
tror dock att det kan vara värdefullt att vända sig direkt till medlemmarna ändå, inte
minst för de passiva medlemmarnas skull.
Tre organ, betydelsefulla för medarbetarfrågor, hade kommit igång med sina
verksamheter. Det är antagningsnämnden, rådet för församlings- och
medarbetarfrågor samt ansvarsnämnden som har haft sina första sammanträden.
Därmed är de första pastorskandidaterna för Gemensam Framtid antagna.
Ansvarsnämnden har ännu inte haft några nya ärenden utan arbetar med uppföljning
av ärenden som påbörjades i bildarsamfunden.
Kansliet hade haft besök av personal från de två Kongostaternas ambassader.
Gemensam Framtid hade också haft en första träff med Svenska Alliansmissionen där
man informerat varandra om aktuella saker och frågor. Man bestämde också att till
nästa träff även bjuda in Evangeliska Frikyrkan och fokusera samtalen på de
församlingar som är dubbelanslutna.
En stor del av arbetet den senaste tiden hade rört sig kring ansvaret för ekonomi och
administration sedan administrative chefen Tommy Aronsson meddelat att han säger
upp sig till årsskiftet. För tillfället förstärks ekonomienheten med vice ordförande Per
Rydwik som arvoderas på deltid. Avstämnings-/utvecklingssamtal med samtliga
medarbetare kommer att hållas före jul.
Hittills under hösten hade Sofia varit på Kyrkornas Världsråds centralkommitté på
Kreta, Lasse hade besökt en systerkyrka i Ryssland och Olle hade varit med på
International Federation of Free Evangelical Churches möte i Aten samt European
Baptist Federations möte i Berlin. Lasse kommer också åka till Metodistkyrkans
Centralkonferens i Kaunas, Litauen.
Sofia Camnerin hoppades att kyrkostyrelsen skulle bli tillfreds när de får se resultatet
av allt det prioriteringsarbete som gjorts i samband med projektbeskrivningarna och
kontrakten. Processen det innebär att hamna i ett delvis nytt sammanhang, med nya
konstellationer, nya medarbetare, etc har tagit mycket kraft och ändå har så mycket
arbete gjorts.
Sofia hade varit med på två konferenser; Kyrka-arbetslivs konferens kring ungas
situation på arbetsmarknaden samt Omställningsgatan. Teologiska kommittén hade
också börjat sitt arbete.
Sofia rapporterade vidare att hennes och Arne Fritzsons bok hade lanserats vid
bokmässan i Göteborg och tagits emot väl. Hon lyfte också funderingen om
Gemensam Framtid skulle ha en monter vid bokmässan nästa år.
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Eftersom kommunikationsenheten varit lite utsatt med flera vakanta tjänster kunde
nu kyrkoledningen äntligen meddela att kommunikatör Åsa Runström och grafisk
formgivare Samuel Forsström anställts och börjat arbeta sedan senaste
sammanträdet. Kyrkoledningen och kommunikationsenheten hade haft och har täta
och strategiska samtal under hösten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att notera rapporten i protokollet.
§ 76.6 Rapport från equmenia
Ida Hennerdal rapporterade att equmenias styrelse är i en intensiv fas i arbetet med
att bilda regionerna. Styrelsen agerar valberedning.
Eftersom generalsekreteraren Patric Forsling ska vara föräldraledig under
vårterminen hade verksamhetsplaneringen inför kommande riksstämma arbetats
med lite tidigare än vanligt.
I dagarna hade den nya årliga katalogen där equmenias arbete beskrivs kommit.
Tacksägelsedagen den 14 oktober är bön- och offerdag för equmenia. Så många som
möjligt i styrelsen och bland personalen är då ute i olika församlingar och predikar
och informerar. Första delen av en insamlingsdrive med direktbrev hade skickats ut.
En uppföljning i december med ytterligare ett brev planeras.
Konferensen Face2face i Värnamo äger rum två veckor efter styrelsens
sammanträde.
Hon rapporterade vidare att Skräddartorp ska avvecklas som nationell lägergård och
en arrendator söks nu. Ett första stormöte hade varit och en arbetsgrupp hade
bildats. Under hösten kommer Lidingö folkhögskola hyra Skräddartorp och därmed
sköta uthyrningarna.
Det finns för närvarande en viss frustration hos equmenia(s kanslipersonal) att så
mycket ännu inte är igång på Gemensam Framtids kansli.
Arbetet med folkhögskolorna hade upptagit mycket tid. För några veckor sedan fick vi
besked att Lidingö folkhögskola släpper huvudmannaskapet för Bibelfjäll. Idas
reflektion kring det är att det är problematiskt att equmenia och Gemensam Framtid
är huvudmän för folkhögskolor med en ganska svag huvudmannakoppling i
kursutbudet och att skolan ändå väljer att släpp en sån här kurs. Samtal förs om att
Härnösands folkhögskola eventuellt tar över som huvudman, men också om att en
EFS-anknuten folkhögskola tar över sedan. Förhoppningsvis är inte sista ordet sagt
än.
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När det så, slutligen, gäller ekonomi rapporterade Ida att hon några dagar tidigare
hade fått besked att baptisternas utvecklingsfond hade beslutat att sänka bidraget till
equemenia från 600 tkr till 200 tkr trots försäkran om att samarbeten med
bildarsamfunden skulle fortsätta ograverat tills annat sagts. Detta får stora
konsekvenser för equmenias ekonomi och Ida hälsade att hon tycker att Gemensam
Framtid borde ta ett ekonomiskt ansvar för sin barn- och ungdomsorganisation.
Kyrkostyrelsen beslutade
att notera rapporten i protokollet.

§ 77
Regionfrågan
§ 77.1 Rapport från arbetsgrupp
Johan Arenius anmälde och kommenterade en rapport angående de regionala
förtroenderådens roll, dnr 2012:0065 b.
Ett samtal följde där bl.a. följande nämndes:
Det som presenterades vid konferensen förutsatte ett valt råd och inte ett rådslag.
Tänket kring valberedningen bygger också på det.
Rådens viktigaste uppgift är att motverka att det blir en tjänstemannakyrka.
Det pionjära i Stockholm och Syd måste få synas.
Om de regionala råden och regionala kyrkoledarna ska ha en möjlighet att arbeta efter
verksamhetsplanen måste den bli tydligare i framtiden.
Viktigt med tydlighet kring det ekonomiska mandatet. Det är inte förtroenderåden som
har det, utan den regionala kyrkoledaren.
Det behövs incitament för insamling till den regionala verksamheten. Kan man ha ett
regelverk som gör det möjligt att en viss andel av det som samlas in stannar i regionen?
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt arbetsgruppen och arbetsutskottet att återkomma till styrelsens
kommande sammanträde med ett tydligt förslag som kan presenteras i de
bildarmöten som då ännu inte har varit.
§ 77.2 Inför bildarmöten
Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade ett förslag till fördelning av
styrelseledamöternas närvaro vid bildarmötena, dnr 2012:0065 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt den kyrkoledare som är med vid respektive bildarmöte att ta kontakt
med de styrelseledamöter som finns på plats så att de också är delaktiga.
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att

fastställa styrelsens representation vid bildarmötena enligt följande:
17 november 2012
Mitt
Ann-Sofie Lasell
Hans Andreassson
24 november 2012
Svealand
Andreas Möller
12 januari 2013
Nord
Göran Bondesson
19 januari 2013
Väst
Gunilla Andersson
Dan Brännström
Marianne Nordin
Miriam Carlsson
26 januari 2013
Öst
Vakant, p.g.a. styrelsens
eget sammanträde på
Lidingö
2 februari 2013
Syd
Lars Dalesjö
Sara Möller
9 februari 2013
Stockholm
Jacob Östervall
Susanne Rodmar

§ 78
Kyrkokonferens
§ 78.1 Rapport utvärdering 2012
Helen Åkerman rapporterade muntligt några viktiga punkter från utvärderingen som
skickades ut till ombud och deltagare efter kyrkokonferensen. Svarsfrekvensen hade varit
god och de svarande motsvarade de som hade varit på konferensen i fråga om ålder och
kön. Hon rapporterade att deltagarna generellt hade varit väldigt nöjda. Fler än vanligt
vid bildarsamfundens gemensamma konferenser tidigare hade uttryckt att konferensen
överträffade förväntningarna och att gudstjänsterna bättre än vid tidigare gemensamma
konferenser hade tilltalat flera åldrar. Kritik hade framförts gällande t.ex. bristen på
värme i tältet, maten på konferenscentret men också kring att det var för många
seminarier, risken för kulturkrockar mellan bildarsamfunden (måste man säga det som
redan sagts av någon annan?) samt risken att man inte kommer att kunna bli vald till
styrelseledamot eller andra uppdrag om man inte är känd bland de ombud som kommer
från tidigare Missionskyrkan.
Kritik och beröm i samma mått kom angående påverkanstorget. Rörigt, svårt att se,
samtala och hålla koll samtidigt som det är det viktigaste sättet ombuden har för att
kunna göra sin röst hörd och påverka besluten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 78.2 Konferenser i framtiden
Johan Arenius anmälde och kommenterade en delrapport angående konferenser i
framtiden, dnr 2012:0083. Miriam Carlsson och Johan hade förberett värderingsövningar
där styrelsen fick fundera över frågor som hur mycket konferensen får kosta för
samfundet resp den enskilde, typ av boende, var konferensen ska vara, vad bör vara
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”meriterande” när församlingarna utser ombud samt, inte minst, om styrelsen tycker att
kyrkokonferensen ska spegla den rörelse vi är eller det vi vill vara…
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera arbetet i protokollet.
§ 79
Bildningsutredningen – lägesrapport
Ordförande hälsade Ingemar Nordieng och Per- Olof Öhrn välkomna.
Ingemar och Per-Olof presenterade bildningsutredningens arbete muntligt. Deras första
kommentar var att Gemensam Framtid får mycket positiv respons på att man har dragit
igång den här utredningen. Den hade inletts med att man lyssnade till externa
organisationer för att få en bra omvärldsbild. Därefter fortsatte samtalen med
organisationer, institutioner och skolor inom Gemensam Framtid. Nu inleds fasen med
att analysera och dra slutsatser av det numera ganska omfattande materialet.
Några iakttagelser:
Folkbildningen som den ser ut i Sverige är unik ur europeiskt perspektiv.
Flera externa sammanhang har efterfrågat var/hur man kan fortsätta att möta kyrkan.
Drygt 1000 personer träffas varje vecka på våra folkhögskolor just nu. Ekonomin
omfattar ca 100 mkr. Skolorna ligger bra till rekryteringsmässigt.
Bilda vill gärna vara involverade i arbetet med regionala kompetenscentra.
Ett samtal följde. Perspektivet kring vilka behov samfundet har i förhållande till det
utbud som finns saknades i utredningen så här långt. Vilken påverkan på utbudet får t.ex.
pensionsavgångar.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
att
uppdra åt bildningsutredningen att ta med dagens samtal i det fortsatta
arbetet.
§ 80
Ekonomi
§ 80.1 Bokslut förra verksamhetsåret
Per Rydwik anmälde och kommenterade ett förslag till bokslut för förra verksamhetsåret,
dnr 2012:0082 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
med glädje konstatera att bokslutet ser positivt ut.
att
uppdra åt kansliet att arbeta vidare med bokslutet.
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§ 80.2 Ekonomisk rapport
Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr 2012:0029 e.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
uppdra åt kansliet att presentera en plan för överföringen av resten av
tillgångarna vid kommande sammanträde.
§ 80.3 Delegationsordning
Olle Alkholm anmälde ett förslag till delegationsordning, dnr 2012:0081.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att efter dagens samtal revidera delegationsordningen.
att
därefter fastställa delegationsordning, dnr 2012:0081 b.
§ 80.4 Attestinstruktion
Per Rydwik anmälde och kommenterade ett förslag till reviderad attestinstruktion, dnr
2012:0051 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera attestinstruktionen.
att
uppdra åt Dan Brännström att granska attest- och utanordningsinstruktionen
efter redigering.
att
därefter fastställa attest- och utanordningsinstruktionen.
§ 80.5 Rapport från möte med förvaltningsbolaget Derbo
Ann-Sofie Lasell rapporterade muntligt från arbetsutskottets möte med Derbos styrelse
vid deras senaste sammanträde, se protokoll AU 2012-10-02.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 80.6 Inriktningsbeslut om ägande och fastighetsförvaltning
Per Rydwik anmälde och kommenterade en pm angående ägande och
fastighetsförvaltning, dnr 2012:0084.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ägandet av Derbo Förvaltning AB förs över till Gemensam Framtid så snart
detta är möjligt i relation till överföring av andra tillgångar och skulder.
att
huvudprincipen för Gemensam Framtid är att alla typer av fastigheter, såväl
kommersiella som för egen verksamhet, därefter ska ägas och förvaltas av
Derbo Förvaltning AB.
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§ 80.7 Pensionsfrågan
Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en handling som beskriver hanteringen
av pensionerna, dnr 2012:0073 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
Gemensam Framtid ska ta över ansvaret för bildarsamfundens pensionsskulder
och säkerställa värdet.
att
uppdra åt kansliet att i samråd med bildarsamfunden beskriva hur
överförandet kan ske för att trygga samtliga nuvarande och tidigare anställdas
intjänade pensioner.
§ 81
Hantering av församlingsbidrag
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en handling angående hantering av
församlingsbidrag, dnr 2012:0080.
Ett samtal följde där bl.a. följande nämndes:
Kan pengarna också gå till equmenia-föreningarna? Är föreningarnas verksamhet med i
beräkningarna för bidraget?
Diakoni och institutionstjänster (universitets- och högskolepastorer, sjukhuspastorer,
etc.) bör prioriteras.
Det behöver finnas tydliga kriterier och tydliga fokus för bidragen. Tydliga strategier för
växt bör vara ett av kriterierna. Vi behöver vara proaktiva i kriterierna. Kriterierna
behöver självklart utgå från våra grunddokument.
Möjlighet till stöd för större tjänst än 50 %?
Omställningen till ett nytt system behöver ske stegvis – förändringar måste
kommuniceras i god tid!
Argument för större bidrag till färre mottagare, liksom för att även små bidrag kan ha
betydelse, framfördes.
Vi har två pionjärregioner. Det bör märkas i fördelningsarbetet.
I fördelningsarbetet bör det vara meriterande på något sätt för församlingar med många
kyrkoavgiftsgivare.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
utarbeta förslag till tydliga kriterier för ekonomiskt stöd till
framtida utveckling av lokalt arbete i enlighet med strategisk
plattform och verksamhetsplan.
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ett kanslibaserat fördelningsråd tillsätts fr.o.m. 1 januari 2013
som verkar fram till dess att en varaktig ordning för fördelning har
implementerats.
att
utarbeta förslag till framtida fördelningsråd.
att
i hanteringen innefatta fonder etc. som förs över från
bildarsamfunden.
att
beakta synpunkterna i samtalet.
till fördelningsråd fr.o.m. 1 januari 2013 utse Katarina Alsén, Alf Englund samt
Per Westblom.
att

att

§ 82
Teologiska högskolan – huvudmannaskap
Ann-Sofie Lasell anmälde ett svar från arbetsgruppen som utreder frågan om
ägandeformen för Teologiska högskolan på kyrkostyrelsens fråga från tidigare
sammanträde, dnr 2012:0069 (se § 70 2012-08-17 – 19).
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bli huvudman för Teologiska högskolan, Stockholm.
att
tillstyrka att Teologiska högskolan, Stockholm, ombildas till aktiebolag som icke
vinstdrivande företag.
§ 83
Beslut angående uppskjuten ordination
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till justering av kyrkostyrelsens
tidigare beslut om uppskjuten ordination, dnr 2012:0079.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppskjuten ordination genomförs till 2014.
§ 84
Huvudmannaskap för andaktsboken ”Rätt kurs”
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag angående huvudmannaskap för
andaktsboken ”Rätt kurs”, dnr 2012:0078.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att tydliggöra avtalet med Kånkarongen AB.
att
därefter stå bakom andaktsboken ”Rätt kurs”.
att
därmed konstatera att det ekonomiska ansvaret ligger på den andra
avtalsparten.
§ 85
Policyfråga angående ledamöters engagemang
Sara Möller inledde diskussionen kring kyrkostyrelseledamöters engagemang i t ex olika
samhällsfrågor. Samtalet om vad som är ok att göra som privatperson när man är
ledamot i Gemensam Framtids kyrkostyrelse fortsatte vid fikaborden.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
konstatera att det är bra att styrelseledamöter är engagerade.
att
därmed inte styra engagemanget utan konstatera att det är upp till
ledamöternas goda omdöme och sunda förnuft att delta i vettiga engagemang.
att
frågan och beslutet också gäller nationellt anställda i Gemensam Framtid.
§ 86
Rapporter
§ 86.1 Svenska Frälsningsarmén
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från Svenska
Frälsningsarmén, dnr 2012:0070.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 86.2 Fokusområde Bibel och bön
Per Rydwik anmälde en slutrapport från fokusområde Bibel och bön, dnr 2012:0077.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 86.3 Kontraktens prioriterade områden
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en lista angående kontraktens prioriterade
områden, dnr 2012:0076.
Sedan rapporten skrevs har även temagrupp Församling kommit in med sina områden
och följande projekt kan läggas till listan:
• Församlingsutveckling i Gemensam Framtid
• Församlingsgrundande arbete i Gemensam Framtid
• Omstart/återplantering av församlingar i Gemensam Framtid
• Musik och kreativa uttryck i Gemensam Framtid
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 86.4 Management Response
Olle Alkholm anmälde att Svenska Missionsrådet (SMR) våren 2012 genomförde en
organisationsbedömning inklusive systemrevison av Svenska Missionskyrkan. Som
information till Gemensam Framtids kyrkostyrelse lämnades Missionskyrkans
Management Response till SMR med anledning av rapporten, dnr 2012:0075.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 87
Protokoll
Kyrkokonferensen 2012
Övergångsrådet 2012-09-24
Kyrkostyrelsen 2012-08-17 – 19
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.
§ 88
Övriga frågor
§ 88.1 Processen kring verksamhetsplan
Per Rydwik informerade om att kansliet har arbetat fram en tidsplan (den fanns tyvärr
inte tillgänglig vid sammanträdet). Tidsplanen innebär att ett förslag presenteras för
kyrkostyrelsen vid sammanträdet i januari för slutgiltigt beslut vid sammanträdet i mars.
Arbetet med kontrakten med temagrupperna och stödfunktionerna behöver slutföras för
att ligga till grund för nästa verksamhetsplan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
tydligare kommunicera med kyrkostyrelsen under hand som
arbetet fortgår för att inte riskera att det blir ”för sent” för
styrelsen att påverka slutprodukten.
att
tillse att hela kyrkostyrelsen får tidsplanen som var med vid
arbetsutskottets sammanträde, dnr 2012:0074.
§ 88.2 Namnfrågan
Dan Brännström lyfte frågan om hur vi hanterar processen med trossamfundets namn
efter arbetsnamnet Gemensam Framtid.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
poängtera vikten av ett bra samtal kring detta vid regionernas bildarmöten i
linje med kyrkokonferensens beslut.
att
uppdra åt kansliet att tydliggöra processen för kyrkostyrelsen och återkomma
till kyrkostyrelsen via mejl.
§ 88.3 Närvaro vid equmenias styrelsemöten
Ann-Sofie Lasell återkopplade till diskussionen vid kyrkostyrelsens sammanträde 17-19
augusti 2012, § 72. Ida Hennerdal uttryckte att det från equmenias styrelses sida finns
ett starkt önskemål om en person som följer styrelsearbetet.
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PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2012-10-13– 2012-10-14
Kyrkostyrelsen beslutade
att
istället för att utse olika adjungerade vid olika sammanträden är Ann-Sofie
Lasell med på ett helt sammanträde.
att
uppdra åt kyrkostyrelsens ordförande att tillse att regelbunden kontakt med
equmenias ordförande hålls.
att
uppmana ledamöterna att delta i riksmötet i så stor utsträckning det är möjligt.
§ 88.4 Kyrkostyrelsens e-postadresser
Helen Åkerman anmälde att samtliga styrelseledamöter nu har en e-postadress
fornamn.efternamn@gemensamframtid.se samt informerade om vad
styrelseledamöterna själva behöver göra respektive inte göra för att det ska fungera.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 88.5 Plan för samgående
Kyrkostyrelsens förde ett samtal om vikten av att arbetet med samordnandet av
bildarsamfunden in i Gemensam Framtid måste fortskrida med hög prioritet.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 89
Avslutning
Olle Alkholm ledde styrelsen i bön. Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande, §§ 76-81, 88.5

Per Rydwik
Ordförande, §§ 82-88.4, 89

Susanne Rodmar
Justerare
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