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§ 27
Inledning
§ 27.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet. Susanne Rodmar inledde med att läsa dagens
andakt från Rätt kurs.
§ 27.2 Närvaro
Lars Dalesjö och Margareta Larsson hade anmält frånvaro.
§ 27.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Andreas Möller att jämte ordförande justera protokollet.
§ 27.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
28.4.1
Angående motionen ”Handla för fred”
28.4.2
Angående förslag till yttrande från Sätunakyrkan, m.fl.
28.4.3
Övrigt
§ 27.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde muntligt att det till årets kyrkokonferens kommer flera nya
publikationer; Kyrkohandboken, Missionsskolan Lidingö samt Vägmärken för baptister.
De båda senare gavs till kyrkostyrelsen som gåva. Till nästa års konferens kommer också
en bok om Metodistkyrkans historia. I anslutning till att en provutgåva av
kyrkohandboken nu kommer att användas i församlingarna, kommer det också att
erbjudas ett antal utbildningar i regionerna och på folkhögskolorna och på Teologiska
högskolan. Alla ombud, församlingar och ordinerade medarbetare i aktiv tjänst kommer
att få handboken. Övriga erbjuds att köpa den.
Lasse Svensson rapporterade att teologiska kommittén hade involverats i arbetet med
Equmeniakyrkans struktur kring evangelistkåren. Ett definierande beslut hade fattats
som innebär att för att vara evangelist i Equmeniakyrkan ska man vara ordinerad.
Vederbörande kommer också att avskiljas för uppdraget. Det innebär att de första nya
evangelisterna kan komma att avskiljas redan vid nästa års kyrkokonferens.
Han rapporterade vidare att Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma utbildning
för ungdomsledare kommer att skjutas på framtiden ytterligare ett år, p.g.a. för få
anmälningar.
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Kyrkoledarna och ledningsgruppen hade haft strategidygn veckan före sammanträdet. De
hade pratat bl.a. om verksamhetsplanen, organisationsförändringar, HBTQ-frågor, m.m.
Lasse Svensson rapporterade också att han är föreslagen att vara ordförande för Sveriges
kristna råd under kommande verksamhetsår. Årsmötet är veckan efter
kyrkokonferensen.
Sofia Camnerin lyfte särskilt att det är stort att vi nu kan presentera en provutgåva av
kyrkohandboken.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 27.6 Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist hälsades välkommen tillbaka efter föräldraledigheten.
Han rapporterade sedan att en ledarskapssatsning ”Växa som ledare” kommer att
genomföras under 2017/2018. Efter fem dagar utspridda över landet avslutas satsningen
med en gemensam ledardag för alla Equmenialedare.
Beredningskonferensen gällande scoutfrågan rönte stor uppmärksamhet och
engagemang. Slutresultatet blev att Equmenia kommer att förhandla med Scouterna om
att antingen behålla nuvarande nivåer alternativt att avtalet delas upp i två; en del som
reglerar relationen till de internationella organisationerna och som inte ska vara så lätt
att förändra, respektive en del som reglerar samarbetet mellan Scouterna och Equmenia.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
Kyrkokonferensen
§ 28
§ 28.1 Beslut om ordination och mottagande av pastorer
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Tomas Björketun.
att
ta emot Rimon Murad, Jakob Olofsgård och René Sköld som pastorer i
Equmeniakyrkan.
§ 28.2 Ansökan ny kristen gemenskap
Olle Alkholm anmälde att ytterligare en ansökan om att bli kristen gemenskap i
Equmeniakyrkan hade inkommit, dnr 2016:0053.
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Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
välkomna Hagebykyrkan, Norrköping, som ny kristen gemenskap.

§ 28.3 Yttranderätt
Helen Åkerman anmälde ett förslag till vilka som ska ges yttranderätt i kyrkokonferensen
samt kompletterade med två namn, dnr 2016:xxx.
att

anmäla listan till kyrkokonferensen med tillägg av Petter Jakobsson och Carin
Dernulf.

§ 28.4 Övriga förberedelser
Angående motionen ”Handla för fred”
§ 28.4.1
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en reaktion på motionen ”Handla för fred”
och kyrkostyrelsens svar på densamma, dnr 2016:xxx.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal besvara brevet.
§ 28.4.2
Angående förslag till yttrande från Sätunakyrkan, m.fl.
Arbetsutskottet beslutade i sitt sammanträde den 18 april 2016 att frågan inte gick
att föra till kyrkokonferensen eftersom den hade kommit in för sent för att kunna
behandlas som motion. Sedan arbetsutskottets sammanträde hade ytterligare ett
önskemål om uttalande angående konfliktmineraler inkommit från en annan
församling.
Kyrkostyrelsen beslutade
att bekräfta arbetsutskottets beslut att inte på detta sätt ta upp frågan i
kyrkokonferensen.
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med frågan och
undersöka möjligheterna att nå ut bredare.
§ 28.4.3
Övrigt
Då Lyra Sema och Sara Möller båda blivit sjuka med kort varsel, behövdes vissa
justeringar i ansvarspunkter för kyrkostyrelsen göras.
Kyrkostyrelsen beslutade
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att
att
att
att

stationerna på påverkanstorget där Lyra och Sara skulle ha stått, bemannas av
Per Rydwik och Tomas Bjöersdorff.
kyrkostyrelsens svar gällande Småförsamlingars framtid föredras av Per Rydwik
och att svaret gällande Regionala tjänster föredras av Olle Alkholm.
Christer Jonsson föredrar förslaget om utredning av intäktsstruktur.
styrelsen samlas till lunchmöte angående resultatet av påverkanstorget på
fredagen.

§ 29
Ekonomirapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomirapport, dnr 2016:0003 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 30
Brev från Vinnersjö missionsförsamling
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett brev från Vinnersjö missionsförsamling,
dnr 2016:xxx.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra till kansliet att utifrån dagens samtal besvara brevet.
§ 31
Överfört från Svenska Missionskyrkan
§ 31.1 Stiftelsen Emma och Erik Granes minne
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Claes Jonsson att vara Equmeniakyrkans representant i stiftelsens styrelse.
§ 31.2 Aktieposten i Berling Media AB
Arbetsutskottet hade diskuterat frågan och föreslagit ett beslut, se arbetsutskottets
protokoll 2016-04-18, § 18. Olle Alkholm rapporterade också att ett förslag om höjning
av sammanträdesarvodena vid styrelsesammanträdena i Berling Media AB kommer att
föras fram.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Susanne Rodmar som Equmeniakyrkans ombud vid bolagsstämman för
Berling Media AB den 2 juni 2016.
att
bekräfta valberedningens förslag till styrelseledamöter:
Berling Media AB:
Verbum:
Samuel Borg
Samuel Borg
Tomas Bjöersdorff
Sofia Camnerin
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att

George Olvik
Ulla Marie Gunner
uppdra åt Susanne Rodmar att motsätta sig de föreslagna höjningarna av
styrelsearvoden i Berling Media AB.

§ 32
Pray and prepare 4 peace
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en promemoria angående Pray and prepare
4 peace, dnr 2016:0052 b.
Ett samtal följde där särskilt perspektivet hur vi kan arbeta med detta som en
opinionsfråga lyftes.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ställa sig bakom intentionerna.
att
uppdra åt kansliet att till kommande styrelsesammanträde i juni återkomma
med beslutsunderlag.
§ 33
Tillkommande ärenden
§ 33.1 Årsstämma Bromma folkhögskola
Torbjörn Jakobsson rapporterade från årsstämman på Bromma folkhögskola. På grund av
snårig ekonomisk redovisning ajournerades stämman och kommer att återupptas senast
i september.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 34
Protokoll
Kyrkostyrelsen 2016-03-11 – 13
Arbetsutskottet 2016-04-18
§ 35

Kommande sammanträden

2016
31/5
11/6
2 – 4/9
28 – 29/10
3 – 4/12

AU
KS
KS
KS
KS

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

2017
28-29/1

KS

Lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00
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10-12/3
24/5 (kväll)
25-28/5
17/6
1-3/9
27-28/10
2-3/12

KS
KS
KS
KS
KS
KS

Gemensamt med Equmenia
I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00
Kyrkokonferens
Alvik, kl. 9.30 – 16.30
Fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00
Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00
Lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00

§ 36
Kommande evenemang
Inga kommande evenemang att rapportera.
§ 37
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Andreas Möller
Justerare
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