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§ 11

Inledning

§ 11.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet inleddes med en bön och inramades
sedan med aftonböner fredag och lördag och morgonmässa med nattvard lördag
morgon.
§ 11.2 Närvaro
Alla var närvarande under större delen av sammanträdet. Margareta Larsson hade
anmält sen ankomst. Susanne Rodmar hade anmält att hon behövde avvika en stund
lördag kväll. Torbjörn Jacobsson hade anmält frånvaro söndag.
§ 11.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Hans Andreasson att jämte ordförande justera protokollet.
§ 11.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg
17.1
Suppleant i styrelsen för Betaniastiftelsen
17.2
Ägarrepresentant THS årsstämma
17.3
Stiftelsen Ansvar för framtiden
§ 11.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0002 c.
Han rapporterade att sedan rapporten skrevs har Margareta Smedberg Andersson
anmält att hon ämnar avsluta sin tjänst som personalchef i början av hösten 2015 samt
att processen med att rekrytera internationell koordinator efter Bertil Svensson är igång.
Lasse Svensson rapporterade att kyrkoledarna hade mött dem som var med i Toscana
2006. Göran Zettergren, Thord-Ove Thordson, Karin Wiborn, Anders Svensson och PG
Persson kunde alla vara med och bara Lars Dalesjö hade haft förhinder. De fick berätta
om vad de tänkte då och tillsammans utvärderades vad det har blivit av det.
Kyrkoledarna, i sin tur, berättade om drömmar, längtan och planer för Equmeniakyrkan i
dag. Det var ett gott dygn och minnesanteckningar finns. I oktober planeras för en typ av
uppföljning under arbetsnamnet ”Skarpare redskap” med regionala kyrkoledare,
församlingsutvecklarna i regionerna samt ca 15 representanter från utvalda församlingar.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bordlägga frågan om flyktingmottagande till söndagens sammanträde.
Punkten återupptogs under söndagen, då Thomas Grudeborn anslöt.
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Ordförande hälsade Thomas Grudeborn välkommen. Han presenterade sig och
kommenterade den del av kyrkoledarnas rapport som behandlade flyktingmottagande.
Ett samtal fördes kring bl.a. kommersiella villkor, socialt företagande,
upphandlingskompetens och möjligheten att eventuellt samordna verksamheten med
gårdarnas övriga verksamhet med konfessionell inriktning.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utöka utredningsgruppens instruktion till att även undersöka möjligheten att
skapa en manual angående hur en församling eller gårdsförening skulle kunna
gå vidare med tankar kring exempelvis hem för ensamkommande flyktingbarn
samt att undersöka vilket ansvar kyrkan på nationell nivå och eventuellt i
samarbete inom Sveriges kristna råd, skulle kunna ta i denna fråga (exempelvis
finansiellt och personellt).
att
därefter lägga rapporten till handlingarna.
§ 11.6 Equmenias rapport
Joakim Lundqvist anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0004 a.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 12

Årets kyrkokonferens

§ 12.1 Verksamhetsberättelse 2014
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsberättelse 2014,
dnr 2015:0029.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera verksamhetsberättelsen.
att
därefter presentera den för kyrkokonferensen.
att
uppdra åt kansliet att inför något av sammanträdena i höst (september eller
oktober) förbereda ett samtal kring hur kyrkostyrelsens samlade rapportering
till kyrkokonferensen ska se ut för att tydliggöra verksamhet och undvika att
samma sak rapporteras på flera ställen.
§ 12.2 Verksamhetsgranskande utskottets rapport
Verksamhetsgranskande utskottet hade inkommit med en rapport, dnr 2015:0030.
Olle Alkholm anmälde ett första utkast till skriftligt svar på utskottets rapport,
dnr 2015:0030 b.
Kyrkostyrelsen samtalade om hur utskottets rapport bäst ska besvaras, inte minst i
relation till det omfattande arbete utskottet lägger ner på att kunna sammanställa sin
rapport.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
i svaret till kyrkokonferensen lägga in förslaget om att en arbetsordning för det
verksamhetsgranskande utskottet i relation till de förtroendevalda revisorernas
uppdrag med förvaltningsberättelsen ska utarbetas.
att
uppdra åt Tomas Bjöersdorff och Olle Alkholm att utifrån dagens samtal skriva
färdigt svaret till kyrkokonferensen.
§ 12.3 Motioner
§ 12.3.1
Ekonomiskt bidrag, sommargårdar
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till svar, dnr 2015:0005 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
att lägga till frågan om gårdsutredningen till restlistan med ärenden på
årsplaneringen.
§ 12.3.2
Information om kyrkoavgift till församlingsföreståndare
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0006 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att presentera svaret för kyrkokonferensen.
§ 12.3.3
En missionerande kyrka
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0007 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
§ 12.3.4
Fördjupat evangelisationsarbete
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0008 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
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§ 12.3.5
Ungdomsanställdas arbetssituation
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0009 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
§ 12.3.6
Medel från Missionsskolan 1
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0010 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
Pensionerade medarbetare
§ 12.3.7
Olle Alkholm anmälde ett förslag till svar, dnr 2015:0011 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret.
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen.
§ 12.4 Verksamhetsrapport
Kyrkostyrelsen samtalade om verksamhetsrapporteringen till kyrkokonferensen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
en lägesrapport angående verksamhetsplanen 2015/2016 presenteras
kyrkokonferensen.
att
beslut om denna fattas per capsulam när ett förslag finns tillgängligt.
att
utrymme för att samtala om lägesrapporten ges vid en station på
påverkanstorget.
§ 12.5 Budget 2016
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till rambudget för 2016,
dnr 2015:0020 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget.
att
därefter föra förslaget till kyrkokonferensen.
§ 12.6 Beslut om ordination
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till ordination och mottagande av
pastorer från andra samfund, dnr 2015:0032.
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Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
till diakon i Equmeniakyrkan ordinera Camilla Mattebo, Marcela Moraga, Kelly
Reid och Ulf Södahl.
att
till pastor i Equmeniakyrkan ordinera Jenny Arnerlöf, Johnny Brorsson, Anders
Dahlström, Signe Ekström, Frida Hägglund, Oskar Johansson, Petra Jonsson,
Arne Josefsson, Marta Karlsson, Tove Lilled, Johanna Lindar, John Lindar, Ann
Schylander Cortés, Elina Skarin och Samuel Östersjö.
att
motta följande pastorer från andra trossamfund till Equmeniakyrkans
pastorskår: Guillermo Moreno, Carla Widén, Mats Backholm och Boaz Kamran
Khan.
§ 12.7 Ändring i Förslag till stadgar för församling i Equmeniakyrkan
Olle Alkholm anmälde ett förslag till ändring i Förslag till stadgar för församling i
Equmeniakyrkan, dnr 2015:0031.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bordlägga frågan till morgondagens sammanträde.
att
uppdra åt Olle Alkholm, Margareta Larsson och Andreas Möller att formulera
förslag.
Frågan återupptogs vid söndagens sammanträde.
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
ändra § 17 i Förslag till stadgar för församling i Equmeniakyrkan till (tillägg i
fetstil):
När församlingen inleder en process som syftar till upplösning inleds ett
samtal med regional kyrkoledare gällande församlingens avslutandeprocess,
medlemmarnas kommande församlingstillhörighet och hanteringen av
församlingens tillgångar.
För upplösning av församlingen krävs, efter samråd med regional kyrkoledare,
likalydande beslut på två varandra följande församlingsmöten, varav ett
årsmöte. Mellan dessa möten skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut
skall fattas med 2/3 majoritet av vid omröstningen närvarande medlemmar.
Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens tillgångar till
Equmeniakyrkan.
§ 12.8 Föredragningslistan
Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag på föredragningslista till
kyrkokonferensen 2014, dnr 2015:0036.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån samtal under helgens sammanträde redigera
förslaget till föredragningslista.
att
därefter föreslå kyrkokonferensen att arbeta efter den föreslagna
föredragningslistan.
§ 12.9 Fördelning av uppdrag bland kyrkostyrelsens ledamöter
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsens ledamöter att mejla önskemål till ordförande senast
fredag 20 mars.
att
uppdra åt ordförande och vice ordförande att därefter sammanställa ett förslag
och återkoppla till alla via mejl.
§ 13

Kyrkokonferensen i framtiden

§ 13.1 Stockholm 2016
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en pro memoria om kyrkokonferensen i
Stockholm 2016, dnr 2015:0033.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
kyrkokonferensen hålls i Filadelfiakyrkan i Stockholm 5-7 maj 2016.
att
även hyra Immanuelskyrkan för förhandlingar under förutsättning att den
totala kostnaden inte överstiger 400 000 kr.
§ 13.2 Vårgårda 2017
Ordförande hälsade Göran Hernberger, Vårgårda, välkommen.
Göran Hernberger anmälde och kommenterade ett förslag från församlingarna i
Vårgårda angående kyrkokonferens 2017, dnr 2015:0013 b.
Efter att Göran hade presenterat förslaget om kyrkokonferens i Vårgårda 2017 och det
beslutet hade fattats, lämnade han sammanträdet.
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en enkät om framtida kyrkokonferenser
som hade skickats till samtliga församlingars ordförande och kassörer, dnr 2015:0040.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
kyrkokonferensen 2017 förläggs till Vårgårda.
att
kyrkokonferensen 2017 äger rum under Kristi Himmelsfärdshelgen, 25 – 28
maj 2017.
att
uppdra åt kansliet att tillse att information om ett något förändrat upplägg
2017 finns med redan vid årets konferens, i god tid innan ombud ska utses.
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§ 13.3 Konsensusmodeller för beslutsfattande
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en pro memoria angående
konsensusmodeller för beslutsfattande, dnr 2015:0035.
Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen såg konsensusmodeller som en möjlig väg att utveckla
den demokratiska processen och låta ytterligare personer komma till tals. Det ansågs
dock viktigt att kyrkokonferensens presidium är införstådda med modellen och har rätt
utbildning och inställning.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Dan Brännström, Sofia Camnerin, Christer Jonsson, Andreas Möller
och Helen Åkerman
att
inför kyrkokonferensen 2015 förbereda
- ett illustrativt förfarande/exempel inklusive praktiska
förutsättningar.
- ett propositionsförslag till konferensen om att uppdra åt
kyrkostyrelsen att arbeta vidare med konsensusmodeller för
kommande kyrkokonferenser.
§ 14
Ekonomi
§ 14.1 Ekonomisk rapport 2014
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport,
dnr 2015:0003 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 14.2 Årsredovisning 2014
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade årsredovisningen för 2014,
dnr 2015:0034.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Dan Brännström och Marianne Dahl Radhe att slutföra redigeringen
av förvaltningsberättelse, balansräkning, resultaträkning och notapparaten
utifrån dagens samtal.
att
därefter godkänna årsredovisningen och presentera den för kyrkokonferensen.
§ 14.3 Ledamöter i SBs pensionsstiftelse
Marianne Dahl Radhe anmälde att kyrkostyrelsen behöver utser ledamöter i Svenska
Baptistsamfundets pensionsstiftelse. Equmeniakyrkan står nu angiven som
arbetsgivarpart i stiftelsens stadgar.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
delegera beslutet till arbetsutskottet.
§ 14.4 Årsrapport Derbo Förvaltning AB
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en årsrapport från Derbo
Förvaltning AB, dnr 2015:0003 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Derbo Förvaltning AB
att
fortsätta förvalta Tallåskyrkan och föra diskussioner med
Gustavsbergs kommun om en ny detaljplan.
att
kontinuerligt rapportera om utvecklingen till kyrkostyrelsen.
att
utse Per Rydwik till ägarrepresentant och Marianne Dahl Radhe till adjungerad
vid bolagets årsstämma.
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 14.5

Österbergs stiftelse

Kyrkostyrelsen utgör förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut
om att godkänna årsredovisningen. Beslutet noterades i ett särskilt protokoll.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 14.6 Försäljning Immanuelskyrkan, Gävle
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade försäljningen av Immanuelskyrkan,
Gävle, dnr 2015:0037.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
försälja fastigheten Immanuelskyrkan i Gävle.
att
befullmäktiga kyrkoledarna att var för sig företräda Equmeniakyrkan vid
försäljningen.
§ 15
Överenskommelser med folkhögskolorna och Bilda
Olle Alkholm anmälde och kommenterade överenskommelser med Bromma
folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, Härnösands folkhögskola, Södra vätterbygdens
folkhögskola och Bilda, dnr 2015:0023 – 2015:0027.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga överenskommelserna till handlingarna.
§ 16
Kongregationalistisk och konnektional – hur hänger vi samman?
Lasse Svensson inledde ett samtal om ”hur vi hänger samman”, hur församlingar
relaterar till varandra och till den nationella kyrkan när vi nu går från att vara ”en ny
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kyrka” till att vara en etablerad kyrka. Han gav också en summarisk överblick över hur
det hade fungerat i de tre bildarsamfunden. Equmeniakyrkan är kongregationalistisk med
vissa konnektionala drag, vilket t.ex. syns i teologisk grund.
Kyrkostyrelsen samtalade i grupper utifrån dessa frågor:
- Hur konstitueras relationen mellan samfund och församling?
- Ska samfundet äga kyrkor och driva verksamhet?
- Vad innebär ett större vi? Hur liten är kyrkan i mitten? Hur många och vilka relaterar
vi till?
Följande rapporterades från gruppsamtalen:
Vi vill vara en kyrka som byggs underifrån där kyrkostyrelsen har ett uppdrag från
församlingarna. Den nationella kyrkans ledarskap måste verka i dialog med
församlingarna och det är så vi hänger ihop. Ett sätt att ”ta tempen på” hur säkra vi är i
oss själva kan vara att ställa frågan: Skulle vi kunna gå ihop med ett annat samfund? Vi
kanske behöver hitta oss själva och definiera vi:et innan vi hakar på fler.
Det stora vi:et innehåller samarbetspartner som är bättre än kyrkan på vissa saker.
Vi tror att detta är en kyrka som är snabbare till förändring. Modernare och snabbare
genom att vara flexibel i sin struktur.
Ömsesidigt beroende mellan församlingar och nationellt kansli är en nyckel i det här
samtalet, men det kanske vi har tappat bort lite? Det ömsesidiga beroendet behöver
också församlingarna jobba med. Det är en gemensam process.
Vi funderade en del på relationen till medarbetarförbundet. Detta är också en fråga om
ömsesidigt beroende. Hur kan vi bli ett VI? Hur definiera rollerna och uppdraget?
De församlingar som har valt att inte låta pengarna gå till det gemensamma vid
nedläggning ger därmed en signal om att förtroende ännu inte har upparbetats.
Det är en tilltalande tanke att inte bara vara medlem i en lokal församling utan att vi
därmed också har en större tillhörighet. Hur hanterar vi det på ett klokt sätt både i de
lokala församlingarna och nationellt? Vi måste också jobba lokalt med att tänka att det
inte spelar så stor roll om personen är medlem just hos oss, det finns olika grunder till att
man kanske är aktiv i en församling och medlem i en annan.
Hur liten kan den gemensamma mitten vara? Det blir påfrestningar på den lilla bollen i
mitten om de andra bollarna som studsar runtomkring blir för stora. Är det ett problem
att de får större muskler och har mera pengar eller är det bra att de blir kyrkans röst i
världen därigenom?
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Vi pratade om olika cirklar; kyrkan, Diakonia, folkhögskolorna, THS. Det är en poäng att
de är utanför kyrkan eftersom de agerar på andra arenor (akademins, folkbildningens,
bistånd), dessa arenor är inte kyrkans. Inuti cirkeln Kyrkan finns ”stater i staten”; Kristen
och kvinna, medarbetarförbundet, sångarförbundet, etc – Är det det effektivaste sättet
att arbeta? Vad vinner vi på att ha en massa organisationer inuti kyrkan? Equmenia är
också en cirkel utanför kyrkan, men överlappande. Spänsten finns på många sätt i
skarvarna mellan cirklarna.
Ett samtal följde.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera gruppsamtalen i protokollet.
§ 17
Tillkommande ärenden
§ 17.1 Suppleant Betaniastiftelsen
Olle Alkholm anmälde att Christine Wickman inte längre vill sitta kvar som suppleant i
Betaniastiftelsen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
delegera beslutet till arbetsutskottet.
§ 17.2 Ägarrepresentant THS årsstämma
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Jacob Östervall att vara ägarrepresentant vid bolagets årsstämma.
§ 17.3 Stiftelsen Ansvar för framtiden
Torbjörn Jacobsson sitter i styrelsen för stiftelsen Ansvar för framtiden och informerade
kyrkostyrelsen om stiftelsen och dess utdelningspolicy. Den bildades för ca 10 år sen när
nykterhetsrörelsen sålde försäkringsbolaget Ansvar och har ca 250 Mkr. Huvudsyftet är
att dela ut bidrag för projekt som bidrar till ökad nykterhet. Upp till 500 tkr kan delas ut
som ett engångsbidrag. Bidrag lämnas för ett år i taget, men kan lämnas för sammanlagt
tre år. Den som driver ett projekt kan söka bidrag, såväl församlingar och föreningar som
kyrkan nationellt. Efter ett år i styrelsen kunde Torbjörn Jacobsson konstatera att få
bidrag söks från frikyrkohåll jämfört med det som söks från IOGT-NTO-föreningar. Under
2014 delades inte alla tillgängliga medel ut. Ansökningsperioden är 1 mars 2015 – 1 juni
2015 för projektåret 2016. Information om stiftelsen sprids enbart genom dess
huvudmän.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
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§ 18

Tidigare protokoll

Kyrkostyrelsen 2015-02-06 – 07
Arbetsutskottet 2015-02-26
Torbjörn Jacobsson anmälde att han saknade några punkter i kyrkostyrelsens protokoll.
Olle Alkholm rapporterade lite utförligare kring Alpha Sveriges ekonomiska situation och
bakgrunden till att en begäran om bidrag hade inkommit till arbetsutskottets
sammanträde.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera följande punkter i detta protokoll:
- En logg med pågående ärenden ska finnas påbörjad till kyrkostyrelsens
kommande sammanträde 2015-05-13.
- De synpunkter Lars Dalesjö lämnade i samband med sammanträdet i
oktober 2014 ska behandlas vid kommande sammanträde 2015-05-13.
att
därefter lägga rapporten till handlingarna.
§ 19
Kommande sammanträden
2015
27/4
AU
13/5
KS
kl. 17.00 i samband med kyrkokonferensen
14-17/5
Kyrkokonferens
28/5
AU
13/6
KS
kl. 10.00 – 17.00, Stockholm/Alvik
20/8
AU
4-6/9
KS
Tillsammans med Equmenia
24-25/10 KS
Malmö/Helsingborg, gemensamt firande med
Metodistkyrkan i Norden/Baltikum
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt arbetsutskottet att arbeta fram ett förslag till fortsatt
sammanträdesplanering.
§ 20
Kommande evenemang
Göran Bondesson kommer att delta i ”Se människan” på Karlskoga folkhögskola 21 april.
§ 21
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
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PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2015-03-13– 2015-03-15
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Hans Andreasson
Justerare
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