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§ 22
Inledning
§ 22.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 22.2 Närvaro
Dan Brännström och Jacob Östervall hade anmält frånvaro. Miriam Carlsson och Susanne
Rodmar hade anmält sen ankomst. Torbjörn Jacobsson hade anmält att han eventuellt
behövde avvika i förtid.
§ 22.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Göran Bondesson att jämte ordförande justera protokollet.
§ 22.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
23.5
Övriga frågor angående kyrkokonferensen
24.3
Trefaldighetskyrkan
28.1
Högtidsklädsel
§ 22.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm rapporterade muntligt att den ekumeniska överenskommelsen med United
Methodist Church nu är undertecknad.
Ett förslag till ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan finns nu i en slutversion
som kan skickas på remiss. Den kommer att skickas till ett 40-tal församlingar i slutet av
maj. Utöver dessa kommer information om detta läggas på hemsidan och Sändaren
kommer att skriva om det. Den församling som sedan vill svara på remissen, utöver de
som redan fått den, kan beställa remissen och också svara på den.
Det har varit en del förkonferenser inför årets kyrkokonferens. Olle Alkholm hade
deltagit i en förkonferens med diakoner och Lasse Svensson i en förkonferens med
internationella gäster. Den med internationella gäster var en tvådagarskonferens och
nästan 30 personer hade deltagit. Drygt hälften av dem var internationella gäster.
Lasse Svensson hade också deltagit i Svenska Bibelsällskapets 200-årsfirande. Även Olle
och Sofia Camnerin hade varit med delar av helgen.
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Tidigare under dagen hade rapporterats att Gerard Willemsen kommer att efterträda
Bertil Svensson som internationell koordinator. Gerard kommer att ha ett förordnande
som sträcker sig till sommaren 2018. Vidare kommer Klas Johansson att avträda rollen
som regional kyrkoledare och istället arbeta som verksamhetskoordinator på nationella
kansliet i Alvik. Hur det kommer lösas rent praktiskt med efterträdare till honom är ännu
inte klart. Tjänsten som personalchef har utlysts.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
behandla remissen om ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan vid
kyrkostyrelsens sammanträde i oktober.
att
utse Göran Bondesson, Hans Andreasson, Andreas Möller och Lars Dalesjö till
beredningsgrupp av remissen inför kyrkostyrelsens behandling av remissen vid
kommande sammanträde i oktober.
att
därefter notera rapporten i protokollet.
§ 22.6 Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist rapporterade att Equmenia nu är i ett mellanläge, då Patric Forsling har
slutat och Carin Dernulf ännu inte har tillträtt.
Han rapporterade vidare att all nationellt och regionalt anställd personal hade varit
samlade några dagar till en workshop med rubriken ”Inside discovery”. Det hade lett till
fortsatt goda samtal i personalgruppen och kommer följas upp under ett år.
Equmenia har för närvarande två tjänster utlysta. Båda tjänsterna har många
kompetenta sökande som nu intervjuas.
Joakim uppmuntrade också kyrkostyrelsen att tala för PULS-året vid Södra Vätterbygdens
folkhögskola eftersom att det nu har lite för få sökande.
Han rapporterade också att det nu är klart att Apg 29 kommer att hållas i Ecuador och
Kina i höst.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 23
Kyrkokonferensen
§ 23.1 Yttranderätt
Olle Alkholm presenterade ett förslag till vilka som ska anmälas för yttranderätt i
konferensen, dnr 20115:0048.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa listan med tillägg av Göran Andreasson och Arne Fritszon.
§ 23.2 Ordination
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen
att
till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Guillermo Moreno.
att
till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Ingegerd Wyatt.
§ 23.3 Ansvarsfördelning inom styrelsen
Per Rydwik kommenterade den ansvarsfördelning av uppdrag som förmedlats i mejl.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
arbeta enligt planeringen.
§ 23.4 Konsensus
Sofia Camnerin anmälde arbetsgruppens tänk kring hur vi presenterar
konsensusmodeller.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
arbeta enligt planen.
§ 23.5 Övrigt
Helen Åkerman informerade kyrkostyrelsen om missödet med frakten av material från
Ekumeniska centret till Svenska mässan, där burarna lämnats ute i regnet vid en
omlastning.
Marianne Dahl Radhe informerade om handlingar ang ekonomi som kommer att finnas
på påverkanstorget.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporterna i protokollet.
§ 24
Ekonomi
§ 24.1 Kapitalförvaltning
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en handling från Christina Backman,
Derbo Förvaltning AB, angående kapitalförvaltning, dnr 2015:0049.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 24.2 Örestrand
Marianne Dahl Radhe rapporterade muntligt att hon pratat med två stora banker om
Örestrands lån. Resultatet är att under förutsättning att Equmeniakyrkan går i borgen så
kan räntan på lånen sänkas till ca x % mot nuvarande ca 4 %.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att arbeta vidare med frågan.
§ 24.3 Trefaldighetskyrkan
Marianne Dahl Radhe och Olle Alkholm rapporterade att det hade haft ett möte med
representanter från församlingen. När församlingen läggs ner finns 49 Mkr att fördela.
Församlingen kommer att skänka en summa till bl. a. församlingsplanteringen i Lerkil och
Vårdklockans församling i Visby, men totalt 42 Mkr kommer att gå till Equmeniakyrkan.
Dessa ska användas till finansiering av doktorandtjänst på Teologiska högskolan,
församlingsstöd genom fördelningsrådet, församlingsutveckling och barn- och
ungdomsarbete (inkl finansiering av Equmeniapersonal i regionerna) samt internationellt
arbete som katastrofinsatser, sjukvårdsarbete, egeninsatser vid biståndsarbete och
fattigdomsbekämpning. Pengarna kommer att föras över i början av juli 2015 och
församlingen avslutar sin verksamhet den 11 oktober 2015. Sofia Camnerin, Jenny
Dobers och Torbjörn Jacobsson kommer att vara med vid den avslutande gudstjänsten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
med glädje och stor tacksamhet ta emot gåvan.
§ 25
Betaniastiftelsen
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Karin Wiborn till suppleant i Betaniastiftelsen.
§ 26
Rapport från samtal om Campus Bromma
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från samtal som förts med
representanter från Campus Bromma, dnr 2015:0014 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
notera att frågan återkommer vid kommande sammanträde i juni med
beredning på arbetsutskottets sammanträde i maj.
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§ 27
Styrelsens arbetssätt och planering
§ 27.1 Återrapportering av delegations- och verkställighetsbeslut
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig återrapportering av delegationsoch verkställighetsbeslut, dnr 2015:0002 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledarna
att
arbeta utifrån förslaget och också lägga till frågor som kan få
genomslag i media.
att
utöver denna mall också finna en form för rapportering av
verksamhetsfrågor vid 2 – 3 tillfällen/år.
att
pröva att utöka arbetsutskottets del i förberedelser inför kommande
sammanträden.
§ 27.2 Beslutslogg
Helen Åkerman rapporterade att en beslutslogg finns sammanställd.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att se till att den kommer kyrkostyrelsen till del i lämplig
form.
§ 27.3 Sammanträdesplanering
Helen Åkerman presenterade ett förslag till sammanträdesplanering för resten av 2015
och 2016, dnr 2015:0042 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa förslaget till sammanträdesplanering.
att
det konstituerande mötet hålls direkt efter förhandlingarna på lördag på
Svenska Mässan.
§ 28
Tillkommande ärenden
§ 28.1 Högtidsklädsel
Göran Bondesson lyfte frågan hur beslutet kring högtidsklädsel fattats och den
diskussion som följt på beslutet.
Sofia Camnerin svarade att detta inte är en ny fråga. Även i bildarsamfunden hade frågan
diskuterats, något bildarsamfund hade beslut, några inte. När kyrkoledare skulle avskiljas
i Linköping blev frågan aktuell för Equmeniakyrkan och diskuterades därefter mycket i
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sociala medier, tidningar osv. För drygt ett och ett halvt år sedan uppdrog
kyrkoledningen åt teologiska kommittén att bereda frågan om gemensam högtidsklädsel.
Ett första förslag från teologiska kommittén presenterades för kollegiet (kyrkoledare och
regionala kyrkoledare) som tillsatte en arbetsgrupp som fick i uppdrag att bl.a. se på hur
det såg ut i bildarsamfunden, i andra förenade kyrkor, i våra samarbetskyrkor etc. De
blivande ordinanderna hade också varit involverade i och med att de också är den första
kullen som ordineras helt i Equmeniakyrkans ordning efter vägledningsår. Beslutet
fattades sedan i det som hette kollegiet (se ovan). En viktig grund för beslutet var att
tänka på vad som är möjligt i vår spretiga kyrka? Utgångspunkten var de erfarenheter
som framförallt de regionala kyrkoledarna gör i kontakterna med församlingarna.
I relation till den kritik som framkommit nämnde Sofia särskilt två; Vi är inte ensamma
om att sätta logga på stolan. (United Methodist Church) och vår logga är egentligen
ingen logga, utan ett kors.
En stola signalerar och förutsätter inte en mer hierarkisk ämbetssyn än den vi redan har.
Dock är det ett faktum att vi har särskilda tjänster som vi ordinerar till. Så har det varit
genom hela kyrkans historia, att vi avskiljer genom bön och handpåläggning.
Stolan markerar inte att andra inte får utföra vissa uppgifter, utan att kyrkan har sett att
vissa har fått en särskild kallelse. Det är inte ordinandens ensak hur man är klädd vid
ordinationen men därefter står det var och en fritt att använda vilka kläder man vill.
Ett samtal följde kring bl.a. procedur och strategi.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 29
Protokoll
Kyrkostyrelsen 2015-03-13 – 15
Arbetsutskottet 2015-04-27
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.
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§ 30
28/5

Kommande sammanträden

13/6
20/8
4 – 6/9
24 – 25/10

AU
KS
AU
KS
KS

11 – 12/12

KS

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

Kl. 10.00 – 17.00, Stockholm/Alvik
Tillsammans med Equmenia
Malmö/Helsingborg, gemensamt firande med
Metodistkyrkan i Norden/Baltikum
Stockholm (konferensort)

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

Kommande evenemang
§ 31
Inget att rapportera.
§ 32
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet och kyrkostyrelsen hade en kort andakt.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Göran Bondesson
Justerare
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