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§ 1 Inledning
§ 1.1
Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 1.2
Närvaro
Tomas Bjöersdorff, Malin Lagerlöf och Lyra Sema hade anmält frånvaro. Tomas
Bjöersdorff deltog per telefon under delar av lördagen. Göran Bondesson hade anmält
frånvaro på lördagen.
§ 1.3
Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Christer Jonsson att jämte ordförande justera protokollet.
Fastställande av föredragningslista
§ 1.4
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
2.7
Regional kyrkoledare Nord
8.1
Extra pengar till insatser i församlingarna med anledning av
flyktingfrågan
§ 1.5
Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0002 a.
Församlingarna hade getts möjlighet att söka bidrag till arbete med flyktingar och
invandrare från de 1,6 Mkr som Equmeniakyrkan fått från Statens stöd till
trossamfunden. Ansökningstiden går ut 31 januari 2016 och vid sammanträdets början
hade knappt 70 ansökningar omfattande drygt 5 Mkr inkommit.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 1.6
Equmenias rapport
Kyrkostyrelsen hade fått en skriftlig rapport, dnr 2016:0006 a.
Göran Bondesson rapporterade muntligt något om det som ligger bakom skrivningarna
om samtalen med Scouterna.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
bjuda in generalsekreteraren till ett kyrkostyrelsesammanträde
vid tillfälle.
att
bjuda in någon från Equmenia att redogöra för scoutfrågan vid
kyrkostyrelsens sammanträde i mars 2016.
att
därefter lägga rapporten till handlingarna.
§ 2 Kyrkokonferensen
§ 2.1
Motioner
Kyrkostyrelsen samtalade i grupper om de föreslagna motionssvaren. Grupperna
rapporterade sedan sina synpunkter och övriga i kyrkostyrelsen gavs möjlighet till
ytterligare kommentarer.
Motion angående småförsamlingars framtid
§ 2.1.1
Kyrkostyrelsen ställde sig bakom intentionen i skrivelsen och poängterade att det är
viktigt med en fyllig brödtext till motionssvaret, där det tydligt framgår att detta är en
vägledning och att församlingarna är fria att själva förhålla sig till vägledningen. Det bör
också i brödtexten anges när vägledningen kan tänkas vara färdig. Kyrkostyrelsen visade
vidare på möjligheten att undersöka hur Metodistkyrkans skrivningar i Book of Discipline
ser ut i denna fråga samt att påverkanstorget gärna får användas till att få ytterligare
idéer till vad vägledningen kan och behöver innehålla.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
bejaka intentionen i motionen.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en vägledning för småförsamlingars
framtid.
§ 2.1.2
Motion angående uttaxering av avgifter grundat på
medlemsantal
Kyrkostyrelsen ställde sig i huvudsak bakom förslaget till motionssvar, men önskade att
texten arbetas om för bättre flyt.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
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§ 2.1.3
Motion angående utbildningsinsats om islams grundläggande
texter
Kyrkostyrelsen instämde i att-satsen, men ville lyfta ur litteraturtipsen ur svaret.
Litteraturtips kan dock gärna finnas i en ruta bredvid eller hänvisas till hemsidan.
Kyrkostyrelsen önskade att litteraturtipsen kommer att handla om religionsdialog,
faktakunskap och mission samt att motionssvaret tydligt ska utgå från
församlingsperspektiv, inte samhällsperspektiv.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
§ 2.1.4
Motion angående att skapa regionala tjänster för
församlingsarbetare med annan språktillhörighet än den svenska
Kyrkostyrelsen konstaterade att detta är en mycket angelägen fråga samt uppmanade
kyrkoledningen att förbereda beslut om uppdrag till fördelningsrådet, så att det sedan
blir möjligt att skriva ett tydligare svar.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
till sammanträdet i mars förbereda beslut om uppdrag till
fördelningsrådet att prioritera ansökningar av detta slag.
att
utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
Inga kärnvapen i Sverige
§ 2.1.5
Kyrkostyrelsen konstaterade att motionssvaret behöver uppdateras med hänvisningar
som ligger närmare i tid för att svaret ska vara trovärdigt. Kyrkostyrelsen konstaterade
vidare att uttalandet ska göra tydligt att vi säger nej till kärnvapen på svensk mark och till
att försvarsmässigt bli en del av ett kärnvapenparaply, utan att nämna Nato specifikt.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
att
utifrån dagens samtal också förbereda ett förslag till uttalande.
att
nytt förslag till motionssvar samt förslag till uttalande skall tillställas
kyrkostyrelsen i god tid före kommande sammanträde.
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§ 2.1.6
Handla för fred i det Heliga landet
Kyrkostyrelsen önskade en redigering så att det nuvarande andra stycket blir inledning.
Motionssvaret bör besvara motionärernas intentioner genom att t ex hänvisa till det
arbete som görs genom Seappi och Bildas studiecenter i Jerusalem.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
att
nytt förslag till motionssvar skall tillställas kyrkostyrelsen i god tid före
kommande sammanträde.
§ 2.1.7
Motion angående utbildning och fortbildning av Equmeniakyrkans
medarbetare
Kyrkostyrelsen konstaterade att motionssvaret ska beskriva det vi gör och därmed anse
motionen besvarad. Beskrivningen i svaret ska anknyta till de mål som finns i
verksamhetsplanen angående strategier kring fortbildning och utbildning.
Kyrkostyresen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med motionssvaret.
§ 2.2
Förvaltnings- och verksamhetsberättelser
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till förvaltningsberättelse,
dnr 2016:0020.
Ordförande hälsade George Olvik välkommen. Han anmälde och kommenterade ett
förslag till verksamhetsberättelse, dnr 2016:0021.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
utifrån dagens samtal redigera handlingarna inför kommande
sammanträde där bl.a. en uppföljning av verksamhetsplanen
tydligare ska synas och där berättelserna tydligare utgör delar av
samma redovisning.
att
verksamhetberättelse och förvaltningsberättelse ska tillställas
konferensen i en gemensam handling.
§ 2.3
Kyrkoledarval
Miriam Carlsson anmälde och kommenterade en handling angående kyrkoledarval,
dnr 2016:0021.
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Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
till kyrkoledare välja Lasse Svensson.
att
till biträdande kyrkoledare välja Olle Alkholm och Sofia Camnerin.
§ 2.4
Verksamhetsplan
Ordförande hälsade Els-Marie Carlbäcker välkommen. Hon anmälde och kommenterade
ett första utkast till verksamhetsplan, dnr 2016:0015 b.
Kyrkostyrelsen samtalade i grupper. Grupperna redovisade från samtalen:
- Oavsett om texten skrivs i punktform eller löpande text är det viktigt att ha kvar
kvantifierbara mål.
- De sammanfattande rubrikerna är bra.
- Uttrycket ”de svaga” ersätts med en mer inkluderande skrivning som ”stå på de
utsattas sida” eller ”finnas till för människor i utsatta livssituationer”.
- Målen får gärna underbyggas med historisk statistik, grafer etc.
- Det känns som att vi tappar tanken att nationellt och internationellt hänger ihop.
- Det övergripande målet känns internt.
- Riktningsmålen kan beslutas för längre tid medan delmålen förändras snabbare.
- Man kan ha med en beskrivning som inte är med i själva beslutet.
- Det är bra att kunna beskriva verksamheten gemensamt. Man kan därför titta på hur
närstående organisationer i Alvik gör, tex Diakonia, Sveriges Kristna Råd, Svenska
Missionsrådet, etc.
- Två år är ett lagom omfång än så länge.
- För mycket självklarheter sägs.
- Vilket är syftet med vårt internationella arbete? Syftar det också till församlingens
utveckling, förnyelse och växt? Hur förhåller vi oss då till bistånd?
Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen diskuterade gemensamt:
- Sammankopplingen mellan budget och verksamhetsplan.
- Harmonisering av mål och tidsplaner.
- Målen behöver vara tydligare formulerade. Igenkänningsfaktorn viktig.
- Om målen är årliga riskerar vi att det blir en aktivitet. Tydliga, långa mål ger riktning.
- Riktningsmål som är tydligare och smalare. Beskrivande text, men frågan är
fortfarande ska det då beslutas eller ska det stå efter som förklaring?
- Mätbara mål ska vara SMARTA; strategiska, mätbara, attraktiva, realistiska,
tidsbestämda och accepterade.
- Sista gången vi diskuterar format – frågan är vad vi vill prioritera och hur vi vill att det
får genomslag. Kyrkoledningen ska veta att den har stöd att smalna ner.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
det övergripande målet med tillägget ska vara kvar.
att
hela texten läggs fram för kyrkokonferensen.
att
uppdra åt kansliet
att
utifrån dagens samtal redigera förslaget till kommande
sammanträde.
att
verksamhetsplanen ska vara bättre synkroniserad med budgeten.
att
snabbt efter kyrkokonferensen 2016 initiera arbetet med ny
verksamhetsplan för att ha möjlighet att i tid överväga om nästa
verksamhetsplan kan vara för en längre period än två år.
Kyrkostyrelsen önskade också uppmuntra kyrkoledningen till en process som tydligare
möjliggör prioritering.
§ 2.5
Budget 2017
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett första förslag till budget 2017,
dnr 2016:0020.
Få med siffror i budget som tydliggör hur mycket det skulle innebära i offrande/medlem,
typ.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
ta fram slutgiltigt förslag till kommande sammanträde med
utgångspunkt i finansieringsalternativ 1. Förslaget ska så långt
som möjligt samordnas med verksamhetsplanen, samt beskriva
vad den innebär av satsningar och prioriteringar i verksamheten.
att
anordna seminarium om hur vi tar ekonomiskt ansvar för
Equmeniakyrkan gemensamt utifrån underlagets diskussion om
olika finansieringsalternativ.
att
till kommande sammanträde förbereda en proposition till
kyrkokonferensen om en utredning för att ta fram en ny
intäktsstruktur till kyrkokonferensen 2017.
§ 2.6
Program, tema, mm.
Ordförande hälsade Lovisa Brorson välkommen. Lovisa presenterade sig och
rapporterade sedan muntligt:
- Temat kommer att vara ”Ikläd er Kristus” och varje dag kommer ha ett bibelord som
tema för dagen.
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-

-

-

Det kommer vara tre seminarier, två bibelstudier och två storseminarier. Det ena
storseminariet kommer att handla om att vara kyrka på ett nytt sätt (integration). Det
andra kommer att ledas av den amerikanske teologen William Cavanaugh.
Vid de fyra gudstjänsterna kommer Sofia Camnerin, Lasse Svensson, Bosse Forsberg
och Carin Dernulf att predika.
Kistamässan har goda kommunikationer och lokalerna ligger nära varandra. Vi
kommer att ha tillgång till två större lokaler, en för gudstjänster och en för
förhandlingarna.
Eventuella kvällsprogram arrangeras av de lokala församlingarna. En inbjudan att
arrangera hade skickats till dem.

Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och notera den i protokollet.
§ 2.7
Regional kyrkoledare Nord
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en handling gällande val av regional
kyrkoledare i region Nord, dnr 2016:0024. Göran Bondesson redogjorde muntligt för hur
arbetet fortskridit i arbetsgruppen.
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
utse Lena Bergström till regional kyrkoledare för region Nord.
§ 3 Ekonomi
Kapitalförvaltningsrapport
§ 3.1
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kapitalförvaltningsrapport,
dnr 2016:0004 a.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 3.2
Bokslut 2015/Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en preliminär ekonomisk rapport,
dnr 2016:0003 a.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 4 Konsensus
Helen Åkerman och Andreas Möller anmälde och kommenterade ett förslag till manual
för beslutsfattande för Equmeniakyrkan, dnr 2016:0017.
Ett samtal följde, där kyrkostyrelsen bl. a. samtalade om hur man skriver kring bön, hur
ordförandeskapet utförs och talarlistor hanteras, mm.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Helen Åkerman och Andreas Möller att inför kyrkostyrelsens
kommande sammanträde utifrån dagens samtal redigera manualen samt ge ett
exempel på hur beslutsunderlag kan komma att se ut.
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
arbeta i enlighet med Manual för beslutsfattande från kyrkokonferensen 2017.
§ 5 Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett reviderat förslag till ekumenisk
överenskommelse med Svenska kyrkan, dnr 2016:0019.
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
för sin del anta den ekumeniska överenskommelsen med Svenska kyrkan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde komma med ett förslag till
inledande text till konferensens handlingar.
§ 6 Representanter vid folkhögskolornas stämmor
Olle Alkholm rapporterade muntligt att det inom kort är klart med att Equmeniakyrkan
skrivs in som en av huvudmännen för stiftelsen som driver Sjöviks folkhögskola.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att via mejl återkomma till styrelsen med aktuella datum.
att
uppdra åt ledamöterna att skyndsamt besvara det mejlet.
§ 7 Inför Diakonias årsmöte
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett brev från Diakonias valberedning,
dnr 2016:0018.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
följa valberedningens förslag att inte föreslå några nya styrelseledamöter.
§ 8 Tillkommande ärenden
§ 8.1
Extra pengar till insatser i församlingarna med anledning av flyktingfrågan
Olle Alkholm rapporterade att Statens stöd till trossamfunden (SST) hade fått 10 Mkr att
fördela till trossamfunden för insatser för att hjälpa flyktingar och invandrare. Av dessa
har Equmeniakyrkan fått 1,6 Mkr att fördela. Han väcker frågan om det vore möjligt att
matcha statens anslag.
Helen Åkerman rapporterade att knappt 70 ansökningar omfattande ca 5 Mkr om bidrag
till arbete i församlingarna (ansökningstiden hade inte gått ut) hade kommit.
Marianne Dahl Radhe rapporterade att genom att påbörja upplösning av
regleringsfonden i kombination med att den slutliga sammanräkningen av kyrkoavgifter
för 2015 blev högre än det som budgeterats finns utrymme att frigöra extra medel.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
till de 1,6 Mkr från SST skjuta till ytterligare 1,6 Mkr att fördelas på de sökta
projekten.
§ 9 Protokoll
Kyrkostyrelsen 2015-12-11 – 12
Arbetsutskottet 2016-01-13
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 10
Kommande sammanträden
Kyrkostyrelsen beslutade
att
flytta oktobersammanträdet 2016 till helgen 28 – 29 oktober.
2016
17/2
11 – 13/3
13/4
4/5 (kväll)
5 – 7/5
25/5
11/6
2 – 4/9
28 – 29/10
3 – 4/12

AU
KS
AU
KS
KS
AU
KS
KS
KS
KS

Göteborg, fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00
I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 16.00
Kyrkokonferens
Alvik, kl. 9.30 – 16.30
Fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00
Stockholm, fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00
Vårgårda (konferensort), lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00

§ 11
Kommande evenemang
Lasse Svensson bjöd in kyrkostyrelsen till regionala medarbetardygn. Den som vill delta
tar kontakt med respektive regional kyrkoledare.
Stockholm
Nord
Öst
Väst
Svealand
Mitt

9-10 mars, Marielund, Ekerö
4-6 april, Hemavan Fjällstation
4-6 april, plats okänd
6-7 april, Sjöviksgården
6-7 april, Karlskoga folkhögskola
19-20 april, Undersviks stiftsgård

§ 12
Avslutning
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat.
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Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Christer Jonsson
Justerare
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