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§ 52
Inledning
§ 52.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 52.2 Närvaro
Sara Möller hade anmält frånvaro. Göran Bondesson och Andreas Möller hade anmält
frånvaro söndag.
§ 52.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Lars Dalesjö att jämte ordförande justera protokollet.
§ 52.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
54.3
Arbetsformer för kyrkostyrelsen
62.1
Ledamot i utvecklingsfondens styrelse
62.2
Utse arbetsgrupp inför tillsättandet av tillförordnad regional
kyrkoledare för region Nord
62.3
Berling Media
62.4
Med anledning av flyktingkrisen vid Medelhavet
§ 52.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0002 f. Han
rapporterade också muntligt att ett samarbetsavtal med Betaniastiftelsen planeras.
Lasse Svensson lämnade en hälsning från Equmeniakyrkans och Equmenias kansliers
personaldagar på Kärsögården tidigare i veckan.
Marianne Dahl Radhe anmälde att Christina Grafström kommer att anställas som ny
personalchef from 26 oktober 2015.
Kyrkostyrelsen samtalade något om Equmeniakyrkans huvudmannaskap i olika
organisationer och hur det bevakas.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 52.6 Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist hade lämnat en skriftlig rapport, dnr 2015:0004 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 53
Gemensamma samtal med Equmenia
§ 53.1 Trygga tillsammans
Helen Åkerman anmälde och kommenterade Trygga tillsammans – Riktlinjer för
Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbetet mot sexuella övergrepp, dnr
2015:0063. Riktlinjerna hade antagits av kyrkoledarna och generalsekreterarens
ställföreträdare.
Ett samtal följde.
Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse beslutade gemensamt
att
tacka för rapporten.
§ 53.2 Bildningssyn
Elisabeth Lindgren hälsades välkommen. Hon anmälde och kommenterade ett förslag till
bildningssyn för Equmeniakyrkan och Equmenia, dnr 2015:0069.
Ett samtal följde. Det berörde framförallt svårigheten för dokumentet att i befintligt skick
”stå för sig själv”.
Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse beslutade gemensamt
att
tacka för rapporten.
att
uppdra åt kanslierna
att
utifrån dagens samtal redigera dokumentet.
att
återkomma med förslag på när och hur beslut kan fattas.
§ 53.3 Kyrka för hela livet
Per Westblom hälsades välkommen. Han berättade muntligt om ”Kyrka för hela livet” –
arbetet med att få en helhetssyn på människors växande i tro genom hela livet som
Equmeniakyrkan och Equmenia gör tillsammans.
Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelser beslutade gemensamt
att
tacka för rapporten.
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§ 54
Kyrkostyrelsens arbetssätt
§ 54.1 Samtal om rollfördelning och relationer mellan styrelse, kansli och kyrkoledare
Miriam Carlsson och Per Rydwik hade förberett ett processinriktat arbetssätt kring
relationerna mellan styrelse, kansli och kyrkoledare. Som inledning presenterades
handlingen dnr 2015:0070. Kyrkostyrelsen delades sedan upp i mindre grupper som
samtalade kring dessa frågor:
- Vi säger att kyrkostyrelsen inte ska vara operativ utan ägna sig åt de strategiska
frågorna, och låta kyrkoledning och kansli hantera det operativa arbetet. Var går
gränsen mellan operativt och strategiskt? Vilka frågor ska kyrkostyrelsen vara
inblandad i och vad är operativt som kyrkoledningen kan ta hand om på egen hand?
(ex debattartiklar, uttalanden i teologiska frågor, frågor gällande vårt förhållningssätt,
”varumärke”, tillsättning av personal, verksamhetsplan?)
- Vad innebär det att kyrkostyrelsen och kyrkoledaren planerar och organiserar
tillsammans Equmeniakyrkans arbete i enlighet med kyrkokonferensens beslut? Vad
menar vi med tillsammans? Vad skulle hända om kyrkostyrelsen och kyrkoledaren är
oense i en fråga?
När kyrkostyrelsen återsamlades rapporterades från grupperna:
- Vi pratade om ansvar, delegationer och förväntningar, om grunddokument och
stadgar. Vi pratar ofta om att vi har ett gemensamt ledarskap med tre kyrkoledare,
men det finns också en tydlig uppdelning. Kanske behövs en stadgeändring så att
stadgarna bättre speglar verkligheten.
Kyrkoledarna deltar inte i besluten i kyrkostyrelsen – vad innebär då det
gemensamma ansvaret i strategiska frågor?
Vi behöver tala mer om vilka frågor som ska komma till kyrkostyrelsen. Vi behöver
också tala om vilka förväntningar som finns när en fråga hamnar hos kyrkostyrelsen;
förväntar sig kanslipersonalen att styrelsens bara ska ”klubba beslutet” eller kan man
tänka in hanteringen i kyrkostyrelsen som en del i processen?
- Vi konstaterade att mycket täcks in i delegationsordningen, men det finns gråzoner.
Beredning – beslut – verkställighet = kyrkoledare – kyrkostyrelse – kyrkoledare.
Kyrkostyrelsen måste också ta sitt ansvar att diskutera rätt frågor och inte peta i
detaljer. Det är också viktigt att relationen mellan arbetsutskottet och
kyrkoledningen fungerar så att vissa frågor kan tas där. Det står dock inte så mycket
om arbetsutskottet i delegationsordningen. Det är en demokratifråga att tydliggöra
det. En annan aspekt som kan bidra till otydlighet är att vi har med oss olika kulturer i
”ryggmärgen”; näringsliv, offentlig förvaltning, bildarsamfundens olika kulturer osv.
Bildarsamfundens olika praxis har också lett till dubbeltydighet i våra stadgar. För
några är det självklart att en person aldrig kan vara överordnad en grupp av
människor. Vi talade också om att styrelsen lätt blir för operativ och lägger sig i
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detaljer samtidigt som det känns som att kyrkoledarna ibland tar för lite ansvar i
beredningen. Kyrkoledarna får gärna uttrycka vad de tycker i de frågor vi ska ta beslut
om.
Vi behöver bli tydligare med vad som är information, diskussion respektive beslut i
kyrkostyrelsen. Det får gärna synas redan på föredragningslistan. Det bör vara ett
uppdrag för arbetsutskottet att planera. När det gäller hur vi kan agera om
kyrkostyrelsen och kyrkoledarna är oense kunde det vara intressant att arbeta utifrån
konsensusmodeller även här.
Vi konstaterade att vi svajar ganska mycket mellan att vara operativa och petiga
respektive strategiska. Vi är inte särskilt konsekventa. Och frågade oss om det ligger
en sorts förtroendefråga i botten? Det är också en risk att vi alla tycker att det som
jag tycker är intressant är en strategisk fråga, medan det som är intressant, och
därmed strategiskt, för någon annan avfärdar jag som att vara operativ och petig. När
det handlar om debattartiklar och liknande borde kyrkostyrelsen ha antagit sådana
policies att någon på kansliet kan skriva som styrelsen skulle ha kunnat skriva.
Delegationsordningen kan uppdateras och utvecklas till att omfatta även ickeekonomiska förehavanden. En erfarenhet från ett bildarsamfund som vi kan fundera
på att ta över är att alltid ge ordet till (någon av) kyrkoledarna först i varje fråga.
För att styrelsens ska kunna vara strategisk på ett bra sätt vore det önskvärt om
styrelsen i flera frågor kunde få komma in tidigare, att det blir en del av processen att
styrelsen involveras. Det är också viktigt att ibland få fördjupning, information och
kunskap; kompetensutveckling för kyrkostyrelsen.
Tillsammans gäller på en strategisk nivå. Det är viktigt att komma ihåg att
kyrkoledarna också har ett operativt ansvar som kyrkostyrelsen inte har. Ledarskapet
som ks-ledamot har man bara under sammanträdestiden. Utanför sammanträdet ÄR
inte varje enskild ledamot kyrkostyrelsen, men kan vid särskilda tillfällen
representera kyrkostyrelsen. Vid oenigheter är det kyrkostyrelsens beslut som gäller,
men det är en grannlaga uppgift så att inte kyrkostyrelsen reagerar i de frågor som är
enbart kyrkoledarens, som andligt ledarskap.

Frågan bordlades därefter till söndagen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
sammanfatta lördagens samtal enligt följande:
Styrelsen behöver komma in tidigare i frågor för att kunna ta sitt
ansvar på strategisk nivå.
Strategiska idé-/inriktningssamtal behövs.
Kyrkoledarna är kittet mellan kyrkostyrelse och kansli.
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att

Ärenden kan också komma till kyrkostyrelsen för uppföljning och/eller
avstämning.
Ärenden behöver vara rätt beredda för beslut.
Informations-, diskussions- resp beslutsärenden ska tydliggöras på
föredragningslistan.
”Tillsammans förutsätter tydlighet och rak kommunikation”.
Tydliggöra och skilja på beredning – beslut – verkställande –
uppföljning.
”Inte vara rädda för att göra fel.
utöka listan med styrelsens spelregler på föredragningslistan med relevanta
punkter ovan.

§ 54.2 Årsplan inkl. princip för var sammanträden hålls
Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till årsplanering, dnr 2015:0066.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal uppdatera dokumentet.
att
därefter arbete utifrån planeringen.
§ 54.3 Arbetsformer för kyrkostyrelsen
Ordförande presenterade ett antal frågor som kyrkostyrelsen diskuterade i par:
- Arbetsformer under mötena
o Hur vill vi sammanträda?
o Är våra spelregler relevanta?
o Behöver de uppdateras?
- Arbetssätt
o Vad förväntas av en styrelseledamot?
o Ansvarsområden eller ej?
o Mellan möten?
- Ledarskapet i styrelsen
o Hur vill vi leda?
o Hur vill vi bli ledda?
Rapport från grupperna:
- Bra blandning: rapport, traditionellt beslutsfattande, smågruppsdiskussioner,
andakter. Spelreglerna på föredragningslistan ger en bra grundinställning.
- Som styrelseledamot förväntas du vara inläst och bidra med det du har. Det skulle
vara möjligt att utveckla detta med ansvarsområden så att varje ledamot har minst
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ett uppdrag/ansvarsområde. Inom uppdraget kan det vara arbete mellan
styrelsesammanträdena, men annars ska vi hålla oss till sammanträdena.
Demokratisk anda = delaktighet, transparens och tydlighet.
Smågrupper, bra att vi varierar arbetsformerna. Tycker spelreglerna stödjer detta på
ett bra sätt. Bra att växla vem som leder mötet. Lever inte fullt ut i detta med att sova
på saken. Behöver förtydliga detta – endera på föredragningslistan eller så ska vi säga
att det är en möjlighet istället för en viktig del.
Det är viktigt att vi får handlingarna i tid.
Tycker inte att vi ska ha olika grupper och utskott. I alla fall inte att det ska krävas.
Där glider vi också lite på det här med vad som är operativt och strategiskt.
Bra att växla ordförande. Några behöver ta mer plats och andra mindre.
Spelreglerna är bra.
Mellan mötena viktigt att komma ihåg att vi som ledamöter företräder
kyrkostyrelsen. Vad innebär det? Viktigt att se sig som en sådan företrädare i olika
sammanhang under tiden man har uppdraget.
Vi söker någon form av dynamik i sättet att arbeta som styrelse. Det är där det finns
inspiration och utrymme. Behöver hjälpa varandra att skapa dynamiken.
Spelreglerna bra. Vi behöver bli bättre på att ta ansvar för tiden, om talarlistan är
lång, så fattar man sig kort, t ex. Vi borde använda möjligheten att sova på saken lite
mer. Växla former.
I kyrkostyrelsen behövs god närvaro, engagemang och att du som ledamot är påläst.
Gärna specialområden att bevaka, men inte ansvarsområden eller specialuppdrag.
Bra med variation på ordförandeskapet. Bra att alltid säga vem som är nästa på
talarlistan när någon får ordet.
Bra med omväxling i arbetsformer. Ger fler chans att yttra sig. Sova på saken kan
användas mera som en möjlighet.
Förväntas vara förberedda för att kunna vara aktiva. Ambassadörer för styrelsen
mellan mötena. Delta aktivt och ställa sig till förfogande om och när det behövs.
Ansvarsområden; utnyttja den kompetens man råkar ha.
Bra med omväxlande ordförande. Ordförande behöver vara bra på att sammanfatta
och har ett ansvar att involvera alla och jämka ihop olika åsikter. Viktigt att inte sopa
olika åsikter under mattan. Enhet i Kristus betyder inte ”enighet i Kristus”.
Kyrkoledning mer proaktiva i frågor. Har till uppgift att skapa flöde kansli –
kyrkostyrelse.
Skulle vara önskvärt om vi kunde formalisera detta med specialintressen.
Det är viktigt att inte tappa bort valberedningen i samtalet om samspel.

Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera samtalet i protokollet.
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§ 55
Ekonomi
§ 55.1 Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport,
dnr 2015:0003 g.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 55.2 Rapport från Derbo Förvaltning AB
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport från Derbo Förvaltning
AB, dnr 2015:0043 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 55.3 Statistikrapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en statistikrapport, dnr 2015:0068.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 56
Verksamhetsplan
Klas Johansson anmälde och kommenterade en promemoria angående arbetet med
verksamhetsplan, både uppföljning av innevarande och planering inför kommande,
dnr 2015:0065.
Ett samtal följde som handlade om tidsintervall, formulering av mål, antal mål,
indikatorer, etc.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
rapport från kansliet till kyrkostyrelsen om läget för arbetet med innevarande
verksamhetsplan sker vid sammanträdena i oktober resp. mars.
§ 57
Kyrkohandboken
Hans Andreasson rapporterade muntligt att två enkäter skickats ut. En som i första hand
vände sig till den gudstjänstfirande församlingen. Remisstiden gick ut måndag 31 augusti
2015. Den andra remissen vände sig i första hand till innehavare av ordinerade tjänster.
Remisstiden för den går ut i oktober.
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Responsen på den första enkäten (24 svar) kan enkelt sammanfattas med: Bra! En del
synpunkter hade också inkommit, men det verkar i nuläget som att
kyrkohandbokskommitténs fortsatta arbete kring denna del av handboken till största
delen kommer att röra sig om redaktionella ändringar.
Gällande den andra remissen kommer en rapport inte hinna färdigställas till
sammanträdet i oktober 2015. Det gör tidsplanen möjligen lite svår att hinna med så att
kyrkostyrelsen senast i december 2015 kan besluta föreslå kyrkokonferensen att motta
eller anta kyrkohandboken.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 58
Remissen angående ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan
Vid kyrkostyrelsens sammanträde i maj 2015 (§ 22.5) tillsattes en arbetsgrupp från
kyrkostyrelsen för att förbereda ett samtal om remissen angående ekumenisk
överenskommelse med Svenska kyrkan.
Andreas Möller rapporterade från arbetsgruppens samtal att överenskommelsen i första
hand inriktar sig på lokala samarbeten och konstaterar att de olikheter vi har gällande
syn på vissa teologiska frågor inte är hinder för samarbete. Konsekvensen av att det finns
skillnader i förståelse av exempelvis sakramenten går att hantera. Arbetsgruppen
funderade främst på de skrivningar som finns angående dopet. I texten framstår det som
att den församling inom Equmeniakyrkan som skriver ett lokalt avtal med Svenska kyrkan
måste dela Svenska kyrkans dopsyn. Krav om att Equmeniakyrkans församling inte får
förrätta det som Svenska kyrkan kallar omdop, bör uttryckas av Svenska kyrkan
gentemot deras egna församlingar, dvs att dessa från Svenska kyrkans håll inte tillåts
ingå avtal med församling som inte kan garantera att troendedop av tidigare barndöpta
inte förrättas. Arbetsgruppen lyfte också att vissa begrepp kan behöva förtydligas. Vad
menas med begrepp som sändning och kallelse, t.ex.?
Kyrkostyrelsen beslutade
att
förtydliga uppdraget till arbetsgruppen till att omfatta att skriva ett förslag till
remissvar från kyrkostyrelsen att hanteras vid kommande sammanträde i
oktober 2015.
att
utöka arbetsgruppen med Lasse Svensson eller Sofia Camnerin.
§ 59
§ 59.1

Fastigheter
Örestrand
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Bertil Svensson anmälde och kommenterade skrivelser angående Örestrand,
dnr 2015:0064.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
att
uppdra åt kyrkoledningen att utse en processledare som rapporterar till
kyrkostyrelsens arbetsutskott senast 13 januari 2016.
att
uppdra åt processledaren att undersöka möjligheterna att fortsätta bedriva
verksamhet vid Örestrand, finansiering för detta samt att parallellt förbereda
för en eventuell avveckling. Detta arbete bör ske i samarbete med t.ex. Derbo
Förvaltning AB.
att
garantera ett likviditetstillskott omfattande maximalt 500 tkr om behov
uppkommer under utredningstiden.
att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 59.2 Campus Bromma
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en promemoria från Bromma
folkhögskola, Teologiska högskolan i Stockholm samt fastighetsbolaget Mattan 6, dnr
2015:0014 f.
Hon kompletterade informationen muntligt med att inga krav på ekonomiska garantier
har ställts.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera att inga önskemål om ytterligare ekonomiska garantier från
Equmeniakyrkans sida har ställts.
§ 60
Övertagande från Missionskyrkan
Bertil Svensson anmälde och kommenterade angående övertagande från
Missionskyrkan, dnr 2015:0067.
§ 60.1 FACE
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ta emot fullmakten från Svenska Missionskyrkan att, till dess alla formaliteter
är lösta i Ecuador för övertagande av ansvaret i FACE, verka i Svenska
Missionskyrkans namn i dessa sammanhang.
§ 60.2 ASUdh
Kyrkostyrelsen beslutade
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att

ta emot fullmakten från Svenska Missionskyrkan att, till dess alla formaliteter
är lösta i Kongo Brazzaville för övertagande av ansvaret i ASUdh, verka i
Svenska Missionskyrkans namn i dessa sammanhang.

§ 61
Val av kyrkoledare 2016
Kyrkostyrelsen samtalade enskilt utan tjänstemän inför val av kyrkoledare 2016. Detta
samtal protokollfördes ej.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt ordförande att i följande ordning:
tillfråga Lasse Svensson om han står till förfogande för omval.
undersöka om Lasse Svensson samtycker till nästa punkt:
tillfråga Sofia Camnerin och Olle Alkholm om de står till förfogande för
omval.
att
uppdra åt ordförande att tillse att ett brev sänds till församlingarna angående
kyrkoledarvalet där det framgår att nominering endast sker till kyrkoledare.
att
arbetsutskottet beslutar om brevets slutgiltiga form.
Brevets innehåll diskuterades ingående. Formuleringen kring huruvida kyrkostyrelsen ska
uttrycka förtroende, stort förtroende eller inte alls uttrycka det i brevet ledde till de
längsta diskussionerna. Farhågan att det vore att styra församlingarna för mycket lyftes.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
i brevet uttrycka stort förtroende för nuvarande kyrkoledare.
Lars Dalesjö reserverade sig mot beslutet och menade att kyrkostyrelsens förtroende inte
borde finnas med i brevet, vilket härmed noteras i protokollet.
§ 62
Tillkommande ärenden
§ 62.1 Ledamot i utvecklingsfondens styrelse
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Samuel Borg (ordinarie) och Per Rydwik (suppleant) till ledamöter i
utvecklingsfondens styrelse.
§ 62.2 Utse arbetsgrupp inför val av regional kyrkoledare för region Nord
Vid kyrkostyrelsens sammanträde i juni beslutades om en arbetsordning inför val av
regional kyrkoledare i region Nord (§ 47). Lasse Svensson rapporterade nu att Equmenia
hade utsett den nya generalsekreteraren Carin Dernulf att representera dem i
arbetsgruppen som ska tillsättas.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Göran Bondesson och Malin Lagerlöf att representera kyrkostyrelsen i
arbetsgruppen.
§ 62.3 Samtal om Berling Media AB
Hans Andreasson lyfte frågan om hur det blev med det av arbetsutskottet beslutade
samtalet om Berling Media AB (Arbetsutskottet 2015-05-28, § 32.2). Per Rydwik
replikerade att ett försök gjordes vid sammanträdet i kyrkostyrelsen 2015-06-13, men att
ett förnyat försök behöver göras.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att till sammanträdet i december 2015 återkomma med en
plan för processen att gå vidare med denna och relaterade frågor.
§ 62.4 Med anledning av flyktingkrisen vid Medelhavet
Olle Alkholm rapporterade att frågan om hur gårdar kan användas i denna fråga hade
visat sig mer komplicerad än vad som gick att förutse. Den frågan kommer att
återkomma vid sammanträdet i oktober 2015.
Sofia Camnerin talade om att det utifrån den situation vi hamnat i den senaste veckan
med flyktingströmmar över Medelhavet in i Europa ställs nya krav på oss som kyrka. Går
det att ställa gårdar till förfogande eller kan vi agera på annat sätt?
Hon presenterade två möjliga scenarion:
• Projektanställa någon som kan vara rådgivare och samordnare för församlingar
och gårdar som vill kunna agera direkt.
• Joel Halldorff ställde i tidningen Dagen tidigare i veckan frågan ”om vi kunde
skicka vita bussar under andra världskriget, kan vi då inte skicka båtar till
Medelhavet idag?”. Vi har tillgång till båtarna Elida och Shalom – skulle det vara
möjligt att använda dem? Vi har också kontakt med redare på Donsö som har
båtar vars syfte är att skeppa ut personal till oljeriggar (de är alltså fullt utrustade
med sovkojer, kök för bespisning av många, etc). Vore det möjligt att använda de
kontakter till att rent konkret hjälpa till på Medelhavet?
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ställa sig bakom och uppmuntra de båda initiativen.

§ 63

Protokoll
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PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-09-04– 2015-09-06
Kyrkostyrelsen 2015-05-13, 2015-05-17, 2015-06-13
Arbetsutskottet 2015-05-28, 2015-08-20
Per Rydwik noterade att besluten angående övertagande av aktier i Berling Media AB
inte stämmer överens i protokollen från arbetsutskottet 2015-05-28 resp kyrkostyrelsen
2015-06-30.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att korrigera kyrkostyrelsen protokoll från 2015-06-13 så att
besluten överensstämmer även i protokollen.
att
lägga protokollen till handlingarna.
§ 64
Kommande sammanträden
2015
24-25/10 Kyrkostyrelsen, Skåne
9/11
Arbetsutskottet, Stockholm
11-12/12 Kyrkostyrelsen, Stockholm, Diakonia inbjuds
2016
29 – 30/1
11 – 13/3
4/5 (kväll)
5 – 7/5
11/6
2 – 4/9
21 – 22/10
3 – 4/12

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

Stockholm
Göteborg
I samband med kyrkokonferensen
Kyrkokonferens
Alvik
Stockholm
Vårgårda (konferensort)

§ 65
Kommande evenemang
Hans Andreasson och Göran Bondesson kommer att representera Equmeniakyrkan vid
Equmenias riksstämma.
Inför de regionala festerna (alla utom en den 10 oktober) uppmanas kyrkostyrelsens
ledamöter att ta kontakt med regional kyrkoledare om de tänker åka.
§ 66
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
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PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-09-04– 2015-09-06
Sekreterare
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande, §§ 52 – 54, 56, 57, 61 – 66

Susanne Rodmar
Ordförande, §§ 55, 58 – 60

Justerare:

Lars Dalesjö
Justerare
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