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Närvarande var 533 ombud från 299 av Svenska Missionskyrkans församlingar.

§1

Inledning
Generalsekreterare Bertil Svensson inledde kyrkokonferensen med en andakt.

§2

Tal av Kyrkostyrelsens ordförande
Inledningstal av ordförande Ulf Hållmarker.
Välkomna till kyrkokonferens 2013!
Årets konferens har att ta ställning till Missionskyrkans senaste verksamhetsår, det 135:e,
det sista med full verksamhet. Men vi ska också se på vad som återstår innan allt är överfört
till Gemensam Framtid eller som ska avvecklas.
Vi kan nu en liten stund fundera över vad Svenska Missionskyrkan bidragit till. Vilka är de
spår vi lämnar, vilka värderingar har haft betydelse? Det är en fråga som kan vara av vikt
att ställa sig nu när tydliga förändringar sker i de yttre strukturerna för kyrkan.
Systerkyrkorna skriver till oss, ”our dear sisters and brothers in Sweden”. De lyfter fram att
Missionskyrkan varit ett redskap för att sprida Guds rike i världen.1 ”I ord och handling”–
det är ett spår som Missionskyrkan lämnar efter sig, ”i ord och handling”. Vittnesbördet är
förkroppsligat genom de kyrkor som bildats i världen.2
En svart vecka 1893
För precis 120 år sedan var det en dyster maj-vecka för Missionsförbundet. 1893 tog missionsföreståndaren emot fyra dödsbud; Missionsläkaren Karl Walfridsson, 27, dog efter två
år i tjänst i Kongo. Missionär Augusta Berggren, 40, dör också av klimatfeber i Kongo.
I Kina mördas missionärerna Otto Sjöholm, 34, och Anders Johansson, 32 i Songpu. Dödsbuden förmedlas i tidningen ”Missionsförbundet”.3 En sådan vecka sätter självfallet spår.
Vo idiatanga mu ndimb´kini kialufwa mpe. kinámi tina lekwa
kiambi ko, kadi ngeye wena yambi; nti aku nkawa, aku
bikumbombanga. 4
Uppdraget och livet bär vidare
Änkan Rut Walfridsson fick kämpa i fyra månader tillsammans med maken Karl Simon.
Läkaren drabbades själv av upprepade febertillstånd. En knapp vecka efter dödsfallet skriver
Ruth att han ”fått ingå efter mycken svaghet och lidande i sin Herres glädje.” Hon fortsätter ”… kanske förr än jag tror kommer Jesus och kallar också mig till sig.”5 Kolleger och
ledning i missionen förstår inte Guds mening i det som händer. Man tar det som en prövning
och förmedlar hoppet om ett bättre liv i en annan värld. De ber om nya medarbetare, som
också sänds ut i arbetet. Allt detta sätter spår.
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”The Swedish mission Church has been an instrument of God to spread the Kingdom of
Christ all around the world in dead and word. Ur brev till Svenska Missionskyrkan nov 2011
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Our churches embody the life-changing testimony of blessing we share with you, our dear
sisters and brothers in Sweden. Ur brev till Svenska Missionskyrkan nov 2011.
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Missionsförbundet 1893, s 209-213

4

”Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör
mig trygg. Ps 23:4

5

Missionsförbundet 1993, s 211
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Ruth känner sig själv frisk och arbetar vidare i Mukimbungu6. Hon fortsätter att undervisa
pojkar, flickor och kvinnogrupper. Tron, hoppet och livet var viktigt att förmedla till de som
behövde henne.
”Liv” i Missionskyrkan har handlat om engagemanget. Det har handlat om att främja det
egna livet men också livet i församling och samhälle utan starka dogmatiska förtecken. Att
göra något med sitt eget liv som hjälper andra till tro, till hälsa, till kunskap och till glädje.
Livet, där alla har samma rätt och där alla är med och beslutar.
Pionjär som läkare i Svenska Missionsförbundets tjänst
Karl Simon Walfridson tog studenten i Jönköping. Han hörde till de privilegierade som fick
studera. Han mötte också Gud i väckelsen och kände kallelse att gå ut i tjänst.
Han fick ett ”Medical student registration certificate” och fick praktik vid London Hospital.
Han kom alltså att studera medicin och tog examen i London efter fyra år. Han hade tidigare gått ett år på Missionsskolan i Kristinehamn. Karl Simon avskildes till missionär 1891.
Karl Simon reste nygift tillsammans med hustrun Ruth till Kongo 1891. Han rapporterar
om arbetet i ”medicinhuset” där han på nio månader 1892 hade 5 000–6 000 patienter. Han
började mottagningen på morgnarna med en andakt. Där uppmanar han patienterna ”att fly
till Jesu öppna frälsarhjärta”. Sedan behandlar han dem en och en. Han skriver i rapporter
om ett 20-tal sjukdomar som han diagnostiserar och behandlar. Men han känner också ett
ansvar att sprida kunskapen om att sjukdomar har naturliga förklaringar. Det gör han i en
omgivning fylld av andetro och fetischer. Han hoppas verkligen att missionen ska utveckla
”läkaremissionen”, något som han vet skedde inom andra missionssällskap.7
Karl Simon är aktiv och entusiastisk i sina uppdrag som läkare och predikant. Från vårt nutida perspektiv var ju de medicinska och kirurgiska möjligheterna begränsade och resurserna
minimala. Men han kom med den moderna medicinens synsätt.
Yandi uvongisanga mu mamwelàmi, yandi ukantuadisanga mu nzila
zasonga mu diambu andi.8
Språk, undervisning och forskning ingår i missionsuppdraget
Ruth Sofia Dorph, dotter till en fängelsedirektör, gick ut elementarläroverket för flickor i
Vänersborg. Som 22-åring genomgick hon en ”privatpension” i London för att grundligt
lära sig engelska.9 Därefter blev hon lärarinna i en fransk familj i Paris där hon lärde sig
franska. Under tiden i London skriver hon: ”blev jag omvänd till Gud. Då jag under denna
tid nästan uteslutande umgicks i sådana kretsar bland vilka missionen var ett huvudintresse,
blev jag själv så gripen vid tanken på hedningarnas nöd, att jag tackade Gud då kallelsen
från honom kom till mitt hjärta.”10 Hon avskiljdes för uppdraget 1891.
Förutom undervisning arbetade hon även med sjukvård efter makens död. Under en andra
period i Kongo 1896–1899 fick hon intensivt arbeta med bibelöversättning. Hon skrev även
en egen bok11 och var medförfattare till en lärobok på kongospråket.12
Ruth arbetade med revidering och översättning av Psaltaren.13 Ett arbete som hon också
varit aktiv i tidigare tillsammans med maken Karl Simon när han levde.
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Svenska Missionsförbundets första missionsstation i Kongo
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Missionsförbundet 1892, s 198
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”Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära.” Ps. 23:3
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Certifikat från the Society of Science, Letters and Art of London 1887
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Ruth Walfridssons egna noteringar. Missionskyrkans arkiv
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Nkanda wantualumunu ulongukulwanga tualumuna tanga, 1900. www.worldcat.org
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1912
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Minkunga miaDavidi. K S Walfridsson, R Walfridsson 1898
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År 1904 anställdes Ruth som språklärare vid Missionsskolan på Lidingö, där hon verkade till 1932. Hon fick leva till 1949, då var hon 83 år gammal. Då fick även hon ”gå in i
sin Herres glädje”. Ruth Walfridsson blev 1905 hedersledamot av Brittiska och utländska
Bibelsällskapet.
Ngeye ukunkubikilanga meza ku tadisi biantantu miami; ukusanga
ntu ami mu maziye upasumunanga mbuyngi ami. Wote kaka ye
nlemvo bina kundanda mu lumbu ngina kunda mu nzo a Mfumu
mtangu yi ka yimani.14
Herren är min herde, ingenting ska fattas mig
Värden skapas i utgivande tjänst, där gränser överskrids, där kunskap och utveckling
uppmuntras och då det är Gud som äras. Insatserna i den dagliga gärningen krävde förstås
ekonomiskt stöd. Mission och internationellt samarbete hade inte överlevt om inte ”missionsvänner” offrat av sina tillgångar till missionshuset hemma och till arbetet i andra länder. Kyrkostyrelsen har genom åren haft glädjen och ansvaret att arbeta med de gåvor som
kommit in.
Testamenten skapade missionsfonden
Testamenten har fortsatt att bidra med medel som kunnat användas för extra insatser.
När Missionskyrkan nu skulle avslutas och bilda en ny kyrka fanns 40 mkr i Missions
fonden. Av detta har Kyrkokonferensen beslutat att avsätta tio miljoner kronor för strategiska utvecklingsinsatser i Missionskyrkans systerkyrkor. Tio miljoner har avsatts till de
pensionärer som haft de lägsta pensionerna efter sina insatser för Missionskyrkan. De kvarvarande tjugo miljoner kronorna används nu för att täcka övergångskostnader i samband
med bildandet av den nya kyrkan.
Arkivet håller missionen levande
Från inkomster av finansiell förvaltning vill styrelsen dessutom förslå att medel reserveras
så att material som Missionskyrkan sparat genom åren kan ordnas och förtecknas så att de
kan överföras till Riksarkivet eller förvaras på annat sätt.
Därmed kan vi alla berikas av de värden som Missionskyrkan bidragit till genom åren,
bland annat kunskapen om att Guds ord överlämnats till andra folk på deras eget språk.
I dag har vi fått tydliggöra att Psaltarens ord blivit tillgängliga för det kongolesiska folket.
När det Ordet genom Andens inverkan ges till människor förvandlar det livet, samhällen,
skapar trygghet och engagemang.
Mfumu i mvangi ami, kina kondwa lekwa ko.yAndi ukumvundisanga mu mayinza mankunzu, yandi ukuntualanga ku nlangu kuilenda vovama.15
Välkomna till årskonferens!

4
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Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller
min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens
hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Ps 23:5-6

15

Herren är min herde, ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter
mig vila vid lugna vatten. Ps 23:1-2
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§3

Val av presidium (ordförande, sekreterare, vice sekreterare)
Valberedningens ordförande Lennart Henriksson presenterade valberedningens förslag till
presidium.
Kyrkokonferensen beslutade
att till kyrkokonferensens ordförande utse Börje Wennberg,
att till protokollssekreterare utse Margareta Smedberg Andersson och till vice protokollssekreterare Ingrid Eek.

§4

Val av justeringspersoner och rösträknare
Kyrkokonferensen beslutade
att utse Ulla Marie Gunner, Stockholm och Axel Sköldmark, Edsbyn, att tillsammans med
ordföranden justera kyrkokonferensens protokoll,
att utse Lena Andersson, Arbrå, Sven-Olof Almkvist, Hedemora, Ingrid Nordlund, Kramfors,
Gerth Lindberg, Tierp, Sofia Fransson, Vännäs, Johnny Jonsson, Stockholm, Joseph
eller Mia Fernando, Stockholm, Karin Pettersson, Stockholm, Björn Kristhammar,
Malmö och Per Martinsson, Lomma till rösträknare.

§5

Fastställande av föredragningslista
Kyrkokonferensen bekräftade
att kallelse till kyrkokonferensen skett i enlighet med stadgeenlig ordning.
Bertil Svensson meddelade att handlingar skickats ut till församlingarna och att en korrigerad version av handlingarna inklusive budget har lagts ut på hemsidan samt att yttrandet
från Verksamhetsgranskande utskottet delas ut idag.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att fastställa föredragningslistan i enlighet med utsänt förslag och kompletteringar och
med fullmakt för presidiet att under kyrkokonferensens gång föreslå ändring i ordningsföljden.

§6

Hälsning av gäster
Generalsekreterare Bertil Svensson kallade fram de internationella gästerna och hälsade dem
välkomna till Missionskyrkans kyrkokonferens.
De internationella gästerna var:
Anibal Nicolalde, Spanien/Ecuador
Cora Antonio, Nicaragua
Helen Robert-Evans, Liberia
Mary Michael, Libanon
Premanand Bagh, Indien
Saman Yoklakasanaprai, Thailand
Kyrkokonferensen beslutade
att ta hälsningen till protokollet.

§7

Ordningsfråga
Arne Hermansson begärde ordet om en ordningsfråga, att ta paus med sång och kollekt.
Kyrkokonferensen beslutade
att vid lämpligt tillfälle ta upp en kollekt under sång.
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§8

Kyrkostyrelsens Årsberättelse och ekonomiska berättelse
för verksamhetsåret 2011-09-01 – 2012-08-31
Kyrkostyrelsens årsberättelse för 2011/12, vilket var Missionskyrkans sista år med missionsverksamhet och omfattade 10 månader, presenterades av generalsekreterare Bertil Svensson
utifrån den tryckta årsberättelsen.
Bertil Svensson meddelade också att boken ”Rörelse och liv” av Hans Andreasson, utgiven
2007, som handlar om Svenska Missionskyrkans historia, nu delas ut till alla konferensdeltagarna, men att ett frivilligt bidrag kan lämnas till pastorsutbildningen i Sverige och Kina.
Viktigare delar av den ekonomiska årsberättelsen föredrogs av Mikaela Grundberg.
Intäkterna från offerdagarna blev 18,3 mkr mot budgeterat 23,3 mkr.
Fastighetsförvaltningen gjorde en vinst vid försäljning av fastigheter till Derbo på 139,4 mkr.
De totala intäkterna utgör 235,1 mkr.
Kostnaderna omfattade omställningskostnader och flytt 4,9 mkr. Av budgeterade kostnader
för omställningen på 10 mkr reserverades återstående 5,1 mkr till kommande år. Pensionsverksamhetens kostnader uppgick till 40,8 mkr.
Missionskyrkans totala kostnader blev 145,4 mkr.
Resultatet från de finansiella placeringarna blev 8,4 mkr varav nedskrivning med ett aktieägartillskott till Gummessons Bok & Musik AB på -0,75 mkr. Räntor på 2,3 mkr erhölls från
Derbo för lånet de tagit för att köpa fastigheter.
Tillgångarna i balansräkningen består av byggnader och mark på 39,3 mkr. Tre fastigheter
har sålts till Derbo Förvaltning AB: Tegnérgatan 8, Stockholm, Frimurarvägen 7-9, Lidingö
och Rindögatan 26, Stockholm.
Summa tillgångar är 472,0 mkr, varav ett långfristigt värdepappersinnehav på 188,6 mkr
och fordringar på dotterbolag 155 mkr.
Eget kapital utgörs av fastigheternas investeringsfond på 164,5 mkr och ändamålsbestämda
medel med 40,6 mkr. Balanserat kapital avseende underskottet i missionsverksamheten
2011/12 ligger på – 16.8 mkr. Skulderna i balansräkningen avser pensionsskulden som den
31 augusti var 194,0 mkr (förstärkning av pensioner på 10 mkr är därmed redan ”täckt”).
Kvar i regleringsfonden för kyrkoavgiften är 3,8 mkr efter att 4 mkr är avsatt för att bekosta arbetet med Missionskyrkans arkiv.
Summa eget kapital och skulder är 472,0 mkr.

§9

Revisorernas berättelse
Auktoriserad revisor Jonas Grahn har tillsammans med Matts Samuelsson och Lennart
Schönning granskat den ekonomiska verksamhet under det gångna året som var ett
förstaavvecklingsår. Innevarande år kommer en överflytt av tillgångar att ske till
Gemensam Framtid. Granskningen av den ekonomiska verksamheten har föranlett en
revisionsberättelse som föredrogs av Jonas Grahn.
Svenska Missionskyrkans revisor Jonas Grahn presenterade och läste upp delar av nedan
stående revisionsberättelse:
”Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Svenska Missionskyrkan för räkenskapsåret 2011-09-01—2012-08-31. Det är kyrkostyrelsen som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som kyrkostyrelsen bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade
revisorn innebär detta att denne utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att års
redovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
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En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
föreningen upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild
i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund
för våra uttalanden.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Svenska
Missionskyrkan och Svenska Missionskyrkokoncernens finansiella ställning per den 31 augusti 2012 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att kyrkokonferensen fastställer resultaträkningen och balansräkningen
för Svenska Missionskyrkan och för Svenska Missionskyrkokoncernen.
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört
revision av kyrkostyrelsens förvaltning för Svenska Missionskyrkan för räkenskapsåret
2011-09-01—2012-08-31.
Det är kyrkostyrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god redovisningssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i Svenska Missionskyrkan för att kunna bedöma om någon styrelseledamot har företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med
stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga
som grund för vårt uttalande.
Vi tillstyrker att kyrkokonferensen beviljar kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.”
Stockholm den 27 februari 2013
Jonas Grahn

Matts Samuelsson

Lennart Schönning

Kyrkokonferensen beslutade
att ta revisionsberättelsen till protokollet.

§ 10 Yttrande från det verksamhetsgranskande utskottet
Verksamhetsgranskande utskottets sammankallande, Tomas Bjöersdorff, föredrog utskottets
yttrande över årsberättelsen enligt nedan:
Det vid Missionskyrkans kyrkokonferens 2012 utsedda verksamhetsgranskande utskottet
har sammanträtt två aprildagar och förberett konferensens behandling av Årsberättelse
2011/12, revisorernas berättelse samt förslag till verksamhetsplan och budget för 2013/14.
Utskottet har bestått av tre ledamöter – Tomas Bjöersdorff (sammankallande), Karl Högberg
och Maria Svalfors.
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Genom en stadgeändring vid kyrkokonferensen 2012 är detta det första året som granskningen utförs av ett mindre verksamhetsgranskande utskott i stället för ett beredningsutskott
med fler medlemmar. Det nya formatet stämmer väl överens med den mer begränsade omfattningen av verksamheten i Missionskyrkan.
Genom intervjuer och samtal har utskottet fått information om och svar på frågor som
ställts med utgångspunkt i konferenshandlingarna. Samtalen har präglats av en öppen och
förtroendefull atmosfär.
Utskottet har haft samtal med följande personer:
Ulf Hållmarker, ordförande
Bertil Svensson, generalsekreterare
Margareta Smedberg Andersson, personalchef
Görel Byström Janarv, kommunikationschef
Mikaela Grundberg, ekonomiansvarig
Jonas Grahn, auktoriserad revisor, PwC
Tomas Dahl, ordförande och ombudsman, Vision Ekumeniska
Christer Eggefors, VD, Derbo Förvaltning AB
Claes Jonsson, kyrkostyrelsen samt styrelsen Derbo Förvaltning AB

Yttrande över Årsberättelse 2011/12
Utskottet noterar att det till konferensen utskickade materialet är ofullständigt och
innehåller en del felaktigheter. Utskottet har vid sin granskning och i samtal med ekonomiansvarig tagit del av originalet till årsredovisning och kan konstatera att de saknade
eller felaktiga uppgifterna där i huvudsak är korrekta och att felaktigheterna uppkommit
i samband med produktionen av konferensmaterialet. Utskottet kan med den vetskapen
avge sitt yttrande.
Ekonomi
Utskottet konstaterar att resultatet för 2011/12 efter bokslutsdispositioner är -16,8 miljoner
kronor. Utskottet konstaterar vidare att en stor del av detta kan hänföras till förskjutningar
i tidsplanen för övergången till Gemensam Framtid (GF) med ökade kostnader som följd.
Utskottet konstaterar att kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta om att 4
miljoner kronor ur kyrkoavgiftens regleringsfond ska avsättas för att täcka kostnader för
Missionskyrkans kvarvarande arkiveringsprojekt. Utskottet vill i detta sammanhang påpeka
vikten av att man i samband med överföring av övriga tillgångar och skulder till GF reserverar tillräckliga medel för att det ska finnas en buffert för att täcka dels det balanserade
minuskapitalet dels oförutsedda händelser under den fyraårsperiod som Missionskyrkan
beräknas behöva fortleva.
I förvaltningsberättelsen 2011/12 finns jämförelser mellan denna period och föregående
period avseende gåvomedel. Utskottet konstaterar att jämförelsen blir haltande eftersom
resultatet för den granskade perioden endast är baserat på tio månader medan föregående
räkenskapsår avser tolv månader.
Kyrkostyrelsen och ledning
Utskottet konstaterar att kyrkostyrelsens arbete under året har handlat om traditionell
verksamhet men att framtidsfrågor och strategier med nödvändighet fokuserat på det nya
samfundet.
Utskottet konstaterar att det i kyrkostyrelsen funnits en frustration över hur det gemensamma övergångsrådets arbete har bedrivits. En fråga är om övergångsarbetet skulle ha gått
smidigare om GF i en större omfattning dragit nytta av de tankar och idéer som kommit
från bildarsamfunden i enskilda frågor.
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Utskottet noterar den upplevda oviljan till transparens mellan övergångsrådet och GF
avseende ekonomisk planering, likviditetsplanering och kapitaltillskott för att säkerställa
att försäljning av tillgångar sker vid optimalt tillfälle för att säkra största värde. Utskottet
ifrågasätter om tillgänglig kunskap och kompetens tagits tillvara på bästa sätt.
Utskottet konstaterar att de utskickade handlingarna till kyrkokonferensen är svåröverskådliga och innehåller åtskilliga fel och vilseledande uppgifter vilket försvårar för utskottets granskning och för ombudens förståelse av innehållet. Utskottet konstaterar vidare att
årsredovisningenär väldigt begränsad i sin omfattning när det gäller beskrivning av det sista
året med full verksamhet, det år då huvuddelen av verksamheten övergick i det nya sam
fundet. Dessutom saknar utskottet helt en beskrivning av den kanske viktigaste händelsen
på många år, nämligen övergången till GF. Det är tråkigt inte minst ur ett historieskrivnings
perspektiv.
Utskottet finner det positivt att den auktoriserade revisorn gör bedömningen att de risker
som finns i förvaltningen hanteras på ett tillfredsställande sätt. Detta gäller till exempel avsättningen för och hanteringen av Missionskyrkans pensionsskuld.
Arbetet i Sverige och internationellt
Utskottet noterar att den särskilda revisionen avseende Sida-bidrag till Indien resulterat i en
plan för återbetalning. Utskottet konstaterar vidare att frågan nu är avslutad och att arbetet
i Indien drivs vidare i GF:s regi.
Utskottet noterar att det av årsredovisningen kan tolkas som att den utlokaliserade Afrika
sekreteraren avslutat sitt arbete i Brazzaville som en konsekvens av den utvärdering som
gjorts avseende utlokaliseringen. Efter samtal med generalsekreteraren kan utskottet konstatera att så inte är fallet.
Utskottet konstaterar att årsredovisningen i huvudsak beskriver det internationella arbetet medan det nationella arbetet (inklusive det arbete som bedrivits i distriktens regi samt
SvenskaFrälsningsarmén) beskrivits mycket begränsat.
Personal
Utskottet konstaterar att den fortsatta övergångsprocessen på många sätt inneburit större
utmaningar och påfrestningar än förväntat. Som ett exempel på ett område där processen
ändå fungerat väl kan nämnas omhändertagande av personalen vilket i slutänden resulterat
i att endast några personer behövt sägas upp. Utskottet noterar vidare att det från fackligt
håll lyfts fram det goda samarbetsklimatet mellan fack och personalavdelning. Utskottet
noterar att man inte genomfört någon medarbetarundersökning under verksamhetsåret.
Utskottet anser att man genom detta missat en chans att ha ett utgångsläge i mätning av
personalens tillfredsställelse, arbetsklimat med mera efter övergången.
Utskottet tog i sin granskning 2012 upp frågan om vikten av fortbildning för församlingarnas anställda och lyfte också problemet med att erbjuden fortbildning ofta anses för dyr för
församlingen. Utskottet noterar nu med tillfredsställelse att ett särskilt program tagits fram i
GF (Medarbetarlyftet), som en ettårig satsning med delfinansiering genom tidigare inbetalda
fortbildningsmedel till Missionskyrkan vilket gör att deltagarkostnaden blir låg, något som
gynnat antalet deltagare.
Förslag om ansvarsfrihet
Efter att ha informerat sig om 2011/12 års verksamhet och förvaltning instämmer det verksamhetsgranskande utskottet i revisorernas förslag till kyrkokonferensen att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
För kyrkokonferensens verksamhetsgranskande utskott
Tomas Bjöersdorff
sammankallande

Karl Högberg		
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Kyrkostyrelsens ordförande Ulf Hållmarker framförde följande kommentarer till verksamhetsgranskande utskottets yttrande:
”Det är utomordentligt skönt att det verksamhetsgranskande utskottet har gått igenom
kyrkostyrelsens protokoll och handlingar och genom intervjuer granskat verksamhetsåret
2011/12.
Utskottets genomgång har inneburit att vi kunnat korrigera de fel som fanns i materialet till
årskonferensen. Den begränsade bemanning som hanterat Missionskyrkans transaktioner
och beslut har haft en stor arbetsbörda och med stor plikttrohet gjort sitt bästa att få fram
de underlag som krävts. Många av dem har haft sitt huvudsakliga uppdrag för Gemensam
framtid. Styrelsens fem ledamöter har tacklat stora, svåra och ansvarsfulla frågor där vi nu
får möjligheten att i demokratisk ordning redovisa och lyfta besluten till kyrkokonferensen.
Årsredovisningen har på några områden blivit begränsad och kortfattad. Vi har tillsammans
med personalen helt enkelt inte räckt till utifrån de resurser som funnits. Vi menar ändå att
materialet ger en tillfredsställande bild av året.
Det är väl kanske rätt att uttrycka att det funnits en viss frustration från styrelsens sida. Det
blir så i styrelsen när det inte funnits underlag för beslut om hantering av stora transaktioner och då riktlinjer för vår värdepappershantering inte kunnat följas. I det läge som förelegat har vi ju prioriterat att ge de förutsättningar som behövts för Gemensam framtid.
Vi kan konstatera att det visat sig vara kostsamt och tidskrävande att bilda en ny gemensam
kyrka och samtidigt befinna sig i en situation där både den nya kyrkan och bildarsamfunden
fått minskade intäkter. Inte minst framgår det i Missionskyrkans redovisade underskott.
Det verksamhetsgranskande utskottet saknar mer informationer av den historiska bakgrunden och processen om bildandet av den nya kyrkan. Eftersom beslutet om bildandet av en
ny kyrka togs föregående verksamhetsår menar vi att den dokumentationen finns i före
gående års verksamhetsberättelse. Hanteringen av själva överföringen finns i Övergångs
rådets protokoll.
Det har inte känts naturligt att vi som en av bildarkyrkorna genomfört medarbetarenkäter
i övergången. Men vi tror att det i personalprocessen ändå finns utgångsläge dokumenterat
som ger underlag för det som verksamhetsgranskande utskottet efterfrågar.
Tack än en gång för det demokratiska tillskott som utskottet bidragit till för denna års
konferens i Missionskyrkan.”
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen besluta
att kyrkostyrelsens kommentarer till verksamhetsgranskande utskottets yttrande tas till 		
protokollet.
Vid den fortsatta behandlingen av ärendet yttrade sig Elver Jonsson, Alingsås.
Kyrkokonferensen beslutade
att lägga årsberättelsen till handlingarna,
att lägga revisorernas berättelse till handlingarna,
att ta kyrkostyrelsens kommentarer till verksamhetsgranskande utskottets yttrande till
protokollet.

§ 11

Fastställande av resultat- och balansräkning 2012-08-31
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsen förslag
att fastställa resultat- och balansräkningen för Svenska Missionskyrkan och Svenska
Missionskyrkokoncernen,
att bokslutsdispositioner fastställs enligt förslag.
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§ 12

Beslut om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och generalsekreteraren
för verksamhetsåret 2011/12
Kyrkokonferensen beslutade
att bevilja kyrkostyrelsen och generalsekreteraren ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2011/12.
En kollekt togs upp under gemensam sång.

§ 13

Meddelande om personalförändringar i och med bildandet av Gemensam Framtid
Personalchef Margareta Smedberg Andersson rapporterade att sedan föregående kyrkokonferens då en utförlig rapport gavs om förändringar i samband med bildandet av Gemensam Framtid har följande personal arbetat för Svenska Missionskyrkan under budgetåret
2012/13:
Bertil Svensson, generalsekreterare
Ingrid Eek, sekreterare kyrkostyrelsen
Brita Christensson, bokföring, redovisning
Pontus Engström, ekonomichef
Brigithe Törneke, pensionsadministration
Katarina Thurell, SMK arkiv
Magnus Lindvall, SMK arkiv
Maria Halmfors, SMK arkiv
Laura Neill, SMK arkiv, delvis föräldraledig
Therese Steen, vik SMK arkiv t o m 20121031
Karl Larsson, vik SMK arkiv
Curth Sandström, uppdrag i samband med flytt och arkivombyggnad
Mikaela Grundberg, uppdrag inom ekonomi och föredragande i ekonomifrågor
Därutöver har uppsägningstid löpt för tjänster som avslutades i samband med övergången
till Gemensam Framtid den 1 juli 2012 och som rapporterades förra kyrkokonferensen.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ta rapporten till protokollet.

§ 14 Beslut om att överlämna pensionshanteringen, med tillgångar och skulder,
till Gemensam Framtid
Margareta Smedberg Andersson föredrog ärendet.
Sammanfattning
För de personer som är anslutna till Svenska Missionskyrkans pensionsordningar, sker förvaltningen i egen regi. Gemensam Framtid har meddelat att de tar över pensionshanteringen
från Svenska Missionskyrkan under nu gällande villkor och rutiner.
I och med övertagandet ikläder sig Gemensam Framtid att svara upp mot att det finns en
framtida täckning av pensionsskulden som med klar marginal säkrar de framtida pensionsutbetalningarna. Beslut om mottagande av pensionshanteringen togs i Gemensam Framtids
kyrkostyrelse 2012-10-13-14. Vid eventuell framtida förändring av organisation och villkor
behöver detta beslutas av församlingarna gemensamt i Gemensam Framtids kyrkokonferens.
Beskrivning av Svenska Missionskyrkans pensionsordning
Svenska Missionskyrkan (SMK) har haft särskilda pensionsordningar för tjänstepension
ända sedan 1918 då en särskild pensionskassa inrättades. För närvarande omfattas alla
medarbetare som anställdes innan den 30 april 2007 av en förmånsbaserad garantipension.
1 sept. 2012 ingår totalt 1 865 personer varav 606 pensionärer, 502 i tjänst i dag och 757
fribrev (personer som slutat sin anställning före pension). Missionskyrkan administrerar
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hela flödet – inrapportering, fakturering, beräkning av pensionsskuld, utbetalning av
pension. En tjänst på 75 % finansieras via pensionsavgifterna för detta arbete.
Missionskyrkan gick med i Arbetsgivaralliansen 1 maj 2007 och förhandlade då fram särskilda villkor som innebar att alla inom ”SMK-koncernen”, det vill säga nationellt, distrikt
och församlingar, som tidigare varit med i SMK:s egna pensionslösning fortsatte att vara
det. Fr o m 2007-05-01 ansluts alla nyanställda till ITP-plan, men då till ITP1, premie
baserad.
Missionskyrkan valde ett system för rapportering där alla arbetsgivare rapporterar in löne
underlag direkt till Missionskyrkan, som sedan rapporterar vidare till Collectum. SMK
fakturerar församlingarna pensionsavgift vare sig det gäller Collectum eller SMK-pension.
Ett särskilt rapporteringssystem har byggts upp för detta genom en pensionsmodul i Repet.
Missionskyrkans kyrkokonferens har också beslutat att pensionsavgiften för församlingarna
är solidarisk, det vill säga lika stor oberoende av om den anställde tillhör Collectum eller
Missionskyrkans egen pensionsordning. Det finns ett gällande pensionsreglemente där bland
annat pensionernas uppskrivning enligt KPI (konsumentprisindex) är angivet.
Beskrivning av Svenska Missionskyrkans pensionsskuld
Missionskyrkan förvaltar pensionen i egen regi och garanterar åtaganden med sina tillgångar. Arbetsgivarna betalar en pensionsavgift som beräknas i procent av lönesumman, för närvarande 7 %. Pensionsskulden redovisas löpande i Svenska Missionskyrkans balansräkning
och beräkningarna görs i enlighet med Finansinspektionens föreskrifter för beräkning av
kapitalvärdet av pensionsutfästelse enligt tryggandelagen, detta trots att Svenska Missionskyrkan inte måste följa lagen p g a den förvaltningsform man har. Missionskyrkan behöver
inte heller betala någon särskild löneskatt på pensionsavgiften, vilket prövats och fastställts
i domstol. Ett grundskäl för detta är att man ser inbetalningarna från församlingarna till
samfundet som gåvor, och att det är samfundets totala tillgångsmassa som garanterar pen
sionerna.
Under 2010 har Svenska Missionskyrkan gjort en grundlig genomgång av sin pensionsskuld,
på grund av nya direktiv kring beräkningarna. Med hjälp av en pensionskonsult, Lars
Levemyr(PwC) har nya uträkningar gjorts bland annat med nya antaganden för beräkning
av kvarvarande livslängd som ger en beräkning av skulden som är ”tryggare” än vad
tryggandelagen kräver, med andra ord med en stor säkerhetsmarginal.
I Svenska Missionskyrkan uppgår pensionsskulden per den 31 augusti 2012 till 204 miljoner kronor och är i bokslutet täckt till 100 %. Som säkerhet för denna pensionsskuld finns
tillgångar i Svenska Missionskyrkan på balansräkningen i form av värdepapper och fastigheter med ett betydande övervärde. Dessa tillgångar överförs 2013 till Gemensam Framtid och
ska även i framtiden trygga pensionsåtagandet.
MBL-förhandlingar är genomförda.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att hanteringen av Svenska Missionskyrkans pensionsåtagande överlämnas till Gemensam
Framtid under 2013,
att
att
att

§ 15

överlåta pensionsskulden till Gemensam Framtid under 2013,
överlåta tillgångar med ett bokföringsmässigt värde om 204 miljoner kronor, eller lägst
värdet av pensionsskulden vid överförandet 2013,
uppdra åt kyrkostyrelsen att genomföra överförandet med tillämpliga överlåtelsehandlingar på ett sätt som också följer lagstiftning för pensionshantering.

Rapport om pensionsförbättring
Kyrkokonferensen 2012 tog beslut om att under verksamhetsåret 2012/13 utreda formerna
för att genomföra en förbättring av vissa nuvarande pensioner inom Svenska Missionskyrkan
pensionskassa, samt att i en extra avsättning till pensionsskulden kommande verksamhetsår
täcka det belopp, upp till 10 miljoner kronor, som blir aktuellt genom denna förstärkning.
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Missionskyrkan hade vid årsskiftet 2012/13 1 450 personer i pensionssystemet, varav 606
pensionärer. Medianåldern för pensionärerna är 72 år.
Pensionsordningen innebär att för personer födda 1914–1935 är pensionen 5 % av pensionsberättigad lön i relation till anställningstiden. Sedan träder en trappa in med höjning
vartannat år med 0,5 %. De som går i pension 2012 och är födda 1948 erhåller 8,5 %. Ett
genomslag på senare år är att verklig pension vid avslut varit utgångspunkt, tidigare var det
så kallad schablonlön.
Utgångspunkten i framtaget förslag är att ge förbättring till de som har sämst pension i förhållande till anställningstid. En rättvis fördelning har eftersträvats och prioritering har skett
för de som haft livslång tjänst inom Missionskyrkan.
När beräkningar görs efter dessa utgångspunkter utfaller förbättringar till cirka 170 personer. Förbättringarna till de som får mest är cirka 600 kr per månad, nära nog en fördubbling utifrån att en minipension definierats ligga kring 1200 kr. 50 kronor per månad blir den
lägsta förstärkningen.
Kyrkostyrelsen beslutade i februari 2013
att pensionärer som ingår i Missionskyrkans pensionssystem och som arbetat 75 % eller
mer av möjlig tjänstgöringstid inom Missionskyrkan får en pensionsförstärkning,
att minimipensionen för livslång tjänst inom Missionskyrkan sätts till 1 200 kr/månad,
att pensionärer som redan idag har högre pension per månad eller som har en lägre tjänstgöringsgrad inte omfattas av pensionsförbättringen,
att pensionsförbättringen börjar betalas ut från halvårsskiftet 2013, det vill säga: den förhöjda pensionen gäller fr o m 1 juli 2013,
att fastställa att förändringarna omfattar en ökning av pensionsskulden på cirka 10 mkr,
att Margareta Smedberg Andersson och Bertil Svensson får fullmakt att besluta om vilka
pensionärer som beslutet gäller samt hantera gränsfall och ömmande fall när det gäller
pensionsnivån.
Margareta Smedberg Andersson föredrog ärendet och meddelade att brev kommer att gå ut
till alla pensionärer angående ovanstående beslut.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ta rapporten till protokollet.

§ 16 Rapport angående kyrkoavgift, statsbidrag och bidragsgivning
samt beslut om hantering av överskott 2013
Kyrkoavgiften fortsätter tills vidare att uppbäras via medgivanden till Svenska Missionskyrkan. De medel som kommer in överförs till Gemensam Framtid. Nytt medgivande krävs
för att pengarna ska gå direkt till Gemensam Framtid. En kampanj kommer att genomföras
under 2013 för att medgivanden ska överföras till den nya kyrkan. Det är av vikt för att nya
medgivanden tecknas och i så hög grad som möjligt. Den insatsen kräver medverkan från de
lokala församlingarna. Missionskyrkans princip som fastställts i kyrkokonferenser tidigare
är att 70 % av kyrkoavgiften går tillbaka till den egna lokala församlingen och resterande
för stöd till församlingar och pionjärarbete.
Under 2012 har kyrkoavgiften och SST-bidraget på sammantaget 17 500 tkr hanterats av
Missionskyrkan och fördelats i två potter. En del, som är kyrkoavgiftens 20 % samt SSTbidraget, har fördelats till cirka 140 församlingar som stöd till fortsatt utveckling. En mindre
del av dessa medel har också gått till distrikten för att fungera som stöd till församlingar i
linje med Hela livets kyrka. En del, som är kyrkoavgiftens 10 %, har gått till pionjärt arbete. På ett tiotal platser i landet finns arbete som syftar till att nå nya grupper av människor,
flera av dessa med inriktning på att bilda en ny församling. Som bidragsformer har också
Nybyggarna fungerat med fyra upprop per år, samt lokalupprustningsfonden.
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I Gemensam Framtid kommer bidragsfrågorna att handläggas av ett fördelningsråd tillsatt
av kyrkostyrelsen. Som underlag för beslut finns fastställda bidragsformer och kriterier. De
medel som finns att tillgå kommer från kyrkoavgiftens 30 %, Nämnden för statligt stöd till
trossamfunden (SST), samt fonder. Från 1 januari 2014 kommer all bidragshantering att ske
i Gemensam Framtid.
Anna Mattson, kyrkostyrelsen, föredrog ärendet och uppmanade konferensdeltagarna att
skriva över den egna kyrkoavgiften till Gemensam Framtid.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att överskott av medel från kyrkoavgiftens 10 % och 20 % överförs till Gemensam Framtid 2013-12-31 för att användas till församlingsstöd och pionjärarbete.
att 4 miljoner kronor ur kyrkoavgiftens regleringsfond överförs till att bland annat täcka
Missionskyrkans kvarvarande arkiveringsprojekt,
att ta rapporten till protokollet.

§ 17

Tillhörighet till Svenska Missionskyrkan
Kyrkokonferensen fattade 2012 beslut om några stadgeförändringar som innebar minskad
styrelse och förenklingar av arbetsformerna. Som ett led i det gav också styrelsen möjlighet
att i omställningen bortse från regleringar i stadgarna som inte är ändamålsenliga i övergångsperioden. Inför de avslutande åren kommer dock kyrkokonferensen att äga rum för
överläggningar. Därför krävs kunskap om vilka församlingar i Gemensam Framtid som
tillhör Svenska Missionskyrkan.
Pär Lewin Ronnås, kyrkostyrelsen, föredrog ärendet och konstaterade att Svenska Missionskyrkan behöver finnas till under en övergångperiod för beslut om hantering av olika övergångsfrågor med mera.
Kyrkokonferensen beslutade
att bekräfta kyrkostyrelsens beslut att församlingar anslutna till Svenska Missionskyrkan 		
under övergångstiden är medlemmar i både Gemensam Framtid och Svenska 			
Missionskyrkan.

§ 18 Beslut om ordination av diakoner och pastorer
Ulf Hållmarker föredrog ärendet dels såsom det presenterats i utskickad handling dels om
de förändringar som tillkommit.
2012 ordinerades pastorer och diakoner till tjänst i Svenska Missionskyrkan och i Gemensam Framtid. I årets kyrkokonferens, d v s. 2013, sker ordination för tjänst i Gemensam
Framtid. Kyrkostyrelsen är tacksam för att människor fortsatt ställer sig till förfogande för
tjänst i Guds rike.
Det finns en gällande Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska Missionskyrkan och
Svenska kyrkan från 2006. I den överenskommelsen sker ett erkännande av varandras ordinerade tjänster. Det innebär att de som tidigare ordinerats i dessa två kyrkor vid övergång
till tjänst i den andra kyrkan inte behöver reordineras.
Även om det gjorts en överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Gemensam Framtid om
att inte några nya avtal tills vidare ska skapas mellan lokala församlingar vill kyrkostyrelsen
vårda innehållet på punkten om erkännandet av varandras ordinerade tjänster. Kyrkostyrelsen menar att det skulle kunna ske genom att erbjuda nya ordinander, som är medlemmar
i en missionsförsamling, från 2013 och så länge Svenska Missionskyrkan finns kvar, tas
med i den förteckning över de pastorer och diakoner som omfattas av överenskommelsen.
Det skulle dock kräva ett beslut i Missionskyrkans kyrkokonferens att de ordinander som
så önskar omfattas av ett beslut att deras ordination innebär att de förs till pastors- och
diakonlistor över ordinerade i Svenska Missionskyrkan.
Vid ett möte med företrädare för ledningen i Gemensam Framtid och Missionskyrkans
generalsekreterare och ordförande den 16 april 2013 framkom att Gemensam Framtid
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inte vill utöka antalet ordinerade i Gemensam Framtid som har ett särskilt erkännande av
Svenskakyrkan. Med anledning av detta besked har kyrkostyrelsen beslutat att ta tillbaka
tidigare utsänt förslag till beslut om ordination.
Kyrkokonferensen beslutade i enlighet med kyrkostyrelsens nya förslag
att uppdra till kyrkostyrelsen att till kommande kyrkokonferens 2014 ge en rapport om
hur Ekumeniska överenskommelsen mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan från 2006 ska tolkas och hanteras under den tid som Missionskyrkan finns kvar.

§ 19 Avveckling av Svenska Missionskyrkans distrikt
Ärendet föredrogs av Mai-Britt Lundtoft, kyrkostyrelsen.
Redan innan Svenska Missionsförbundet bildades fanns föregångarna till dagens distrikts
organisationer, då benämnda Ansgariiföreningar och länsföreningar. Vid Generalkonferensen 1888 beslutades om sju distrikt med lika många distriktsföreståndare. Som mest har det
funnits 16 distrikt och distriktsföreståndare i Missionsförbundet.
En distriktsorganisation beslutades i Generalkonferensen 1969 och 1970. En distriktsöversyn
1992–93 visade på behovet av en djupare utredning, varför en sådan tillsattes 1994. Den utredning som utmynnade i den senaste organisationen beslutades i Generalkonferensen 1997.
Utredningen inför 1997 års beslut pekade på distriktens roll för missionsuppdraget, dels i
det egna geografiska området, men också som en del av missionen genom samarbete med
kyrkor i Japan, Indien, Pakistan, Kongo, Zaire, Ecuador, Nicaragua, Mellanöstern och
andrasamarbetspartners. Man betonade folkhögskolan som resurs för samverkan.
Utredningen mynnade ut i att föreslå sju distrikt från de elva som fanns. En distrikts
föreståndare skulle finnas i varje distrikt. Församlingar och SMU-föreningar fick i uppdrag
att fastställa nya organisationsformer och upplösa tidigare organisationer. Som en följd av
utredningen tillsattes storstadskonsulenter i Mälardalens och Västra Götalands distrikt.
En utvärdering av den nya distriktsorganisationen genomfördes efter fem år, 2002. I stort
hade förändringarna som planerats genomförts. Arbetssättet hade blivit mer flexibelt och
behovsorienterat. Konsultativa insatser blev allt vanligare. Önskemål fanns om att ge
distrikten en tydligare roll i konstitutionen. Ekonomin, landstingsbidrag och distriktens
gårdar kommenterades. Servicerollen för samfundet hade blivit betydande.
Med anledning av att Gemensam Framtid har beslutat om regioner kommer Missions
kyrkans distrikt att upplösas. Kyrkostyrelsen föreslår att distriktens tillgångar används för
verksamhet i Gemensam Framtids nya regioner.
Kyrkostyrelsen har beslutat att godkänna upplösningen av distrikten i enlighet med distriktens stadgar och att distriktens tillgångar förs över till Gemensam Framtid.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ställa sig bakom upplösningen av Svenska Missionskyrkans distrikt.

§ 20 Avtackning av distriktsföreståndare
Bertil Svensson och Olle Alkholm framförde ett tack till de avgående distriktsföreståndarna.
Några av dem avgår med pension eller går till annan tjänst och några fortsätter som regionala kyrkoledare i de nya regionerna. Olle Alkholm tackade för deras tid och engagemang
som distriktsföreståndare och också för deras deltagande i processerna inför bildandet av
den nya kyrkan och starka engagemang i övergången till Gemensam Framtid.
Blommor överlämnades under en stående applåd.
De avgående distriktsföreståndarna är:
Klas Johansson, Övre Norrlands distrikt
Lennart Renöfelt, Mellansvenska distriktet
Helen Friberg, Mälardalens distrikt

pr ot ok oll

15

Roland Brage, Örebro Värmland Dals distrikt
Ola Bojestig, Västra Götalands distrikt
Lennart Johansson, Östra Götalands distrikt
Staffan Andersson, Södra Götalands distrikt
Kyrkokonferensen beslutade
att ta tacket till protokollet.

§ 21

Rapport och beslut angående Derbo Förvaltning AB
Lennart Olsson, styrelseordförande i Derbo Förvaltning AB, föredrog ärendet.
Derbo Förvaltning AB är ett av Svenska Missionskyrkan helägt bolag med uppgift att
utveckla och förvalta fast egendom, byggnader på ofri grund och värdepapper och därmed
förenlig verksamhet. Ägandet av bolaget skall under 2013 överföras till Gemensam Framtid.
Derbo Förvaltning AB inledde aktiv verksamhet den 16 maj 2012 i samband med Missionskyrkans kyrkokonferens. Detta datum undertecknades köpebreven för tre av Missions
kyrkans fastigheter: Tegnérgatan 8 och Rindögatan 26 i Stockholm samt Frimurarvägen 7-9
på Lidingö.
Under året har också ett avtal träffats med Missionskyrkan som innebär att Derbo förvaltar
ett antal fastigheter som Missionskyrkan äger. Det gäller framförallt Missionsskolan 1 på
Lidingö men även fem fastigheter i södra Sverige. Avtalet stadgar också att Derbo förvaltar
Missionskyrkans pensionsmedel som omfattar drygt 200 mkr.
Ägardirektiv och policys med klara riktlinjer för förvaltningen finns också vilka fastställts av
Missionskyrkans kyrkostyrelse.
De av bolaget direktägda fastigheterna är alla i relativt dåligt skick och en omfattande
upprustning planeras. Bland annat är avsikten att Tegnérgatan 8 skall renoveras och hyras
ut som kontor. Byggstart för detta kommer förhoppningsvis att inledas under våren 2013.
Renoveringen av fastigheten på Frimurarvägen påbörjas också under 2013.
Diskussioner pågår om överföring av Överås i Göteborg till Derbo. Om det är möjligt kommer Missionskyrkans fastigheter i södra Sverige att försäljas.
Enligt ägardirektiven skall förvaltningen ske på marknadsmässig grund. I den mån verksamheter som kyrkan bedriver inte förmår betala marknadsmässig hyra skall inte hyran sänkas
utan kyrkosamfundet får besluta om eventuellt bidrag eller omprövning av verksamheten.
På så vis blir det kyrkosamfundet och inte Derbo som får bedöma vikten av den aktuella
verksamheten.
Resultatet för Derbo under det första verksamhetsåret blev ett underskott om cirka 2,1
Mkr. Det beror dels på att Tegnérgatan 8 är tomställd efter Missionskyrkans utflyttning
och avvaktan på ombyggnad dels på att Derbo betalar ränta till ägaren på tre reverser om
sammanlagt 155 Mkr. När ombyggnaderna är genomförda kommer fastigheterna på sikt att
kunna generera en god avkastning till ägaren.
Kyrkokonferensen beslutade enligt kyrkostyrelsens föreslag
att Svenska Missionskyrkan senast 31 december 2013 överlämnar aktierna i Derbo Förvaltning AB till Gemensam Framtid,
att ta rapporten till protokollet.
Ulf Hållmarker framförde ett tack till Derbo Förvaltning AB och dess styrelse.

§ 22 Rapport och beslut angående fastigheten Missionsskolan 1, Lidingö
Ulf Hållmarker föredrog ärendet.
År 2009 började Svenska Missionskyrkans ekonomichef Pontus Engström att skissa på en ny
detaljplan för fastigheten. Det sammanföll med Lidingö kommuns planarbete för en ny översiktsplan för ön. Under verksamhetsåret 2010/11 skrevs en avsiktsförklaring med Montessori
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skolan Albatross om att i planarbetet söka ge den en plats på fastigheten. Kyrkostyrelsen
anslog medel för att arbeta med planarbetet. Till projektledare hade Ove Anderssonutsetts.
2011 hade arbetet lett fram till en skiss, som kyrkostyrelsen bedömde skulle ge ett alltför begränsat ekonomiskt resultat, i förhållande till tomtens storlek och andra kvalitéer. Fastigheten är något över 6,5 ha. Därför inleddes ett arbete hos fem inbjudna företag, varav Nyréns
Arkitekter är en, övriga fyra är byggföretag/fastighetsutvecklare, som anlitat egna arkitekter,
till en redovisning av fem parallella uppdrag, oktober 2011. Förutsättning för dessa arbeten,
är kortfattat att föreslå byggnader för tre alternativa huvudlinjer;
•• utveckla för skola och utbildning,
•• föreslå bostäder med tema (student-, trygghets- eller äldrebostäder), och slutligen;
•• bra bostäder som markbostäder och flerbostadshus, i en uppvuxen parkmiljö.
Hela tiden har avsikten också varit att kunna behålla ytor för folkhögskola, konferens, kontor och kapellet, som skulle kunna vara en möjlighet för den nya kyrkan.
Utvärderingen av arkitektförslagen leddes av Ove Andersson och en referensgrupp utsedd av
kyrkostyrelsen: Ulla Marie Gunner, Lennart Schönning, Johan Arenius och ekonomichefen.
UCL/LHUC har följt arbetet genom att Björn Danielsson adjungerats till gruppen. Erséus
Arkitekter och Nyréns Arkitektkontor, har anlitats. De har tillsammans sammansmält de
ursprungliga förslagen, och biträtt gruppen med nya idéer. I arbetet har en förutsättning
också varit att Lidingö kommun deltagit i arbetet med denna utvidgning. Kyrkostyrelsen har
uppvaktat kommunen i mars 2012. Efter konversationer med kommunalrådet och chefen
för stadsbyggnadsnämnden i Lidingö kommun gavs signaler om att kunna fortsätta planeringen för en exploatering på den nivå som presenterades.
Efter utvärderingar i ett tiotal protokollförda möten med gruppen och åtta protokollförda
möten med miljö- & stadsbyggnadskontoret, avgavs en slutrapport till kyrkostyrelsen den
1 november 2012.
Ove Andersson föreslog där att Svenska Missionskyrkan ska gå vidare och ta fram en detalj
plan för området, enligt det förslag som finns per oktober 2012. Vidare, att fastigheten kan
utbjudas till försäljning, sedan tillräckliga lokaler reserverats för den egna verksamheten.
Kyrkostyrelsen utser en ny styrgrupp för arbetet som har sitt första möte i december 2012;
Ulf Hållmarker, ordförande, Lennart Olsson, Lennart Schönning, Claes Jonsson och Christer Jonsson (styrelseledamot i Gemensam Framtid), samt tjänstemannastöd från Derbo
Förvaltning AB:s VD Christer Eggefors och utredaren Ove Andersson. Styrgruppen har via
stadsbyggnadskontoret fått propåer om att reducera exploateringsnivån, vilket skulle leda
till en lägre inkomst för att driva eller sälja fastigheten. Just nu utreds olika möjligheter både
vad gäller drift av den egna verksamheten i befintliga lokaler och alternativa utbyggnader.
Gemensam Framtids kommande beslut om placering av folkhögskola i Stockholmområdet påverkar också processen. Styrgruppen fortsätter sitt uppdrag under verksamhetsåret
2013/14.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ge kyrkostyrelsen fullmakt att, utifrån Gemensam Framtids beslut om UCL:s placering
och utvecklingen i stadsplaneprocessen, om så blir aktuellt, vid lämpligt tillfälle sälja
Missionsskolan 1 eller delar därav.

§ 23 Rapport och beslut angående folkhögskolorna
Pär Lewin Ronnås, kyrkostyrelsen, presenterade ärendet.
Svenska Missionskyrkan (SMK) och equmenia har i många år varit huvudmän för folkhögskolor (startår anges inom parentes): Härnösand (1942), Karlskoga (1882), Lidingö med
filial på Kungsholmen (1976) och Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping (1919).
Karlskoga är den äldsta med 130 år på nacken. Kalix folkhögskola (1939) har övergått till
annan huvudman.
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I Sverige finns totalt 150 folkhögskolor, varav 107 är knutna till olika folkrörelser. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom stats- och landstingsbidrag. Statens syften med
folkhögskolorna är att de ska bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget,
göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation samt höja utbildningsnivån och
bredda engagemanget för kulturen.
Med kristen tro som grund ska Missionskyrkans folkhögskolor erbjuda en miljö för bildning och personlig utveckling.
Varje skola är egen juridisk person med en styrelse som tillsätter rektor och fastställer mål
och verksamhetsplan. För att vara folkhögskola måste skolan ha en allmän kurs, där elever
med luckor från tidigare skolgång får möjlighet skaffa sig grundläggande behörighet för
högskolestudier. Därigenom kan folkhögskolan vara vägen till utbildning och förhoppningsvis arbete – viktigt inte minst i vår tid med hög arbetslöshet.
För övrigt bestämmer varje skola över sitt kursutbud. Svenska Missionskyrkans skolor har ett
brett kursutbud och varje skola har sin egen profil. Några exempel på våra skolors kurser:
Härnösand har flera kurser med kulturinriktning – dans, scenisk sång och musiklinje. Tolkutbildning – både kontakt- och teckenspråkstolk. Pulskursen (en ettårig kurs med fokus på
tro, idrott och ledarskap) samt en nystartad ettårig kurs på temat fred/ickevåld/ledarskap
med studieresa till Palestina/Israel.
Karlskoga har Fritidsledarkurs, studioform (med bland annat konsthantverk) samt kurser i
både webbdesign och musik- och ljuddesign. Nyligen har man även startat SFI (Svenska för
invandrare). I samarbete med Missionskyrkan och equmenia är kurserna Apg29 och Våga
Tro knutna till skolan.
På Lidingö folkhögskola finns förutom diakon- och fritidsledarutbildning kursen Exchange
som handlar om rättvisa, miljö och kristen tro samt Atelje X med fokus på projekt och skapande. Kortkurserna Bibliodrama och Brobygget ges även de på Lidingö.
Södra Vätterbygden (SVF) har bibellinje på två terminer med möjlighet till kompletterande
praktik, en collegelinje med en termin i Jönköping och en på college i USA. På SVF finns
även musiklinje, journalistlinje och en tvåårig yrkesutbildning i grafisk form/kommunikation.
Samordning av folkhögskolornas verksamhet sker genom Folkhögskolerådet, som består av
ledamöter från Missionskyrkan och equmenia samt skolornas rektorer. Rådet sammanträder fyra gånger/år och vid ett av dessa tillfällen deltar även ordförande i skolornas styrelser.
Sedan några år är rektorer från Sjöviks och Botkyrkas folkhögskolor adjungerade till rådet.
Folkhögskolerådet bereder frågor till kyrko- resp. equmeniastyrelsen, följer verksamheten
på skolorna, samråder om inriktning av skolornas kursutbud, bevakar omvärlden vad gäller
folkhögskolor och förstärker samarbetet mellan skolorna med mera.
I Folkhögskolerådet sitter i dag Lennart Halfvarson (SMK, ordf), Leif Nilsson (SMK, vice
ordf), Elisabeth Lindgren (SMK, sekr), Ola Rikner (equmenia), Jacob Carlbäcker (equmenia),
Joakim Lundqvist (equmenia), Per Olof Öhrn (SMK, omvärldsbevakare), Eduardo Gran
Villanueva (rektor Härnösand), Elaine Lindblom (rektor Karlskoga), Torbjörn Bådagård
(skolchef Lidingö) och Anders Andersson (skolchef Södra Vätterbygden). Till rådet adjunge
rasäven Inger Matsson, som är rektor på Sjöviks folkhögskola, vars huvudman är Svenska Baptistsamfundet (SB), och Olle Westberg, rektor på Botkyrka folkhögskola, där två
missionsförsamlingar och tre ortodoxa församlingar är huvudmän.
Folkhögskolerådet har förvisso varit positivt för såväl folkhögskolorna som huvudmännen,
vilket ofta framkommer vid rådets sammanträden. Detta omvittnades även vid det samråd i
början av februari 2013, vilket Gemensam Framtid bjudit in till där bland annat frågan om
hur samverkan mellan huvudmän och skolorna bör se ut i framtiden. Folkhögskolerådets
sammanträden medför att rektorerna träffas regelbundet och därigenom lär känna varandra, ges möjligheter till samråd i gemensamma frågor och tillsammans planera kursutbud
och på så sätt undvika motsättningar mellan de olika skolorna.
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Missionskyrkan och equmenia är fortfarande huvudman för sina fyra skolor i väntan på att
Gemensam Framtid under mars månad ska ta ställning till folkhögskolornas framtid i den
nya kyrkan. SMK har genom Folkhögskolerådet initierat en utredning av folkhögskolornas
framtida organisation, då de fyra skolorna för dagen skiljer sig något åt. Utredarna Erik
Ideström och Birgitta Karlsson, ordförande i styrelserna för Karlskoga respektive Lidingö,
har utfört ett gediget arbete och föreslår att skolornas nuvarande associationsform byts ut
till ideell förening samt att endast organisationer eller föreningar kan bli medlemmar i skolorna, i dag kan på två av skolorna även enskild person vara medlem. Man föreslår även att
skolorna får en långtgående självständighet, vilket ska avspeglas i stadgarna och att styrelsens sammansättning ska konstrueras så att rörelsen får majoritet. Utredarna anser även att
samordningen av arbetet liksom nu bör ske via Folkhögskolerådet.
Styrelserna för Gemensam Framtid och equmenia beslöt våren 2012 att tillsätta en gemensam utredning för att ta ett samlat grepp om bildningsfrågorna, där bland annat relationerna mellan Gemensam Framtid/equmenia och bildningsorganen, exempelvis huvudmannaskap, styrning och inbördes samverkan, skulle inkluderas. Till utredare utsågs Per-Olof
Öhrn, Ingemar Nordieng och Ida Hennerdal, vilka efter ett gediget arbete lämnade en intressant och omfattande slutrapport, ”Lärande blir till liv”, i början av 2013.
Utredningen föreslår bland annat att Gemensam Framtid/equmenia blir huvudmän för de
fem folkhögskolorna som i dag har Svenska Missionskyrkan och Svenska Baptistsamfundet
som huvudmän och att skolornas självständighet ska behållas. Man föreslår även att det
på varje skola ska finnas minst en terminskurs som är profilkurs i samarbete med huvudmännen och att en mötesplats/råd inrättas där folkhögskolorna och huvudmännen möts till
överläggningar.
Tidsplanen för processen med överföring av huvudmannaskapet till Gemensam Framtid är
för dagen svårt att ha någon klar uppfattning om. Vid årsstämmorna 2013 kan inga beslut
om stadge- och huvudmannaändring ske. Förhoppningsvis kan ett första beslut tas vid extra
stämmor under hösten och ett andra slutgiltigt beslut som innebär byte av huvudman vid
2014 års årsstämmor.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ställa sig bakom förslaget att huvudmannaskapet för folkhögskolorna i Härnösand,
Lidingö, Karlskoga och Jönköping överförs till Gemensam Framtid.

§ 24 Rapport och beslut angående Teologiska högskolan Stockholm
Claes Jonsson, kyrkostyrelsen, föredrog ärendet.
Bildandet av ett nytt samfund innebär att Teologiska högskolan Stockholm (THS) får en ny
huvudman. Beredningsgruppen som tillsattes för att förbereda överförande av THS till den
nya kyrkan kom fram till att en ombildning av högskolan till ett ”aktiebolag med särskild
vinstutdelningsbegränsning” är den ägarform som bäst dels kan bevara THS som en självständig organisation, dels ta tillvara samfundets önskan att säkra inflytandet. Samtidigt hålls
dörren öppen för att på ett enkelt sätt kunna ta in en eller flera nya ägare. Förslaget är att
Andelsföreningen Teologiska högskolan Stockholm skall överföras till ett av det nya samfundet helägt aktiebolag THS AB per 2014-01-01.
Det finns många kontaktytor mellan THS, församlingar och samfund. Exempelvis innebar
bön- och offerdagen för utbildning både 2012 och 2013 att mer än 80 församlingar fick besök. När ett nytt samfund nu söker sin identitet är det angeläget att utbildningsfrågorna blir
ett prioriterat område. Det är viktigt att man låter tidigare generationers visionära förmåga
och satsningar leva vidare. Det är av stor vikt för framtiden att skapa förutsättningar för
såväl kvalificerad forskning som relevant utbildning för både lekmän som anställda.
I mars 2013 hade Gemensam Framtid 64 pastorskandidater, 34 kvinnor och 30 män.
Under 2012 läste totalt 580 studenter vid THS. 309 studenter läste kurser inom det teologiska området och 280 studenter läste mänskliga rättigheter. Under året tog 32 studenter
kandidatexamen och den första masterexamen delades ut. Olika åtgärder som anslutning
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till den nationella antagningen och nya utbildningsprogram fick avsedd effekt. Den nedåtgående trenden under flera år i ansökningarna till teologistudier bröts under 2012 och antalet
helårsstudenter ökade med drygt 10 procent. Under hösten startade ett nytt masterprogram,
Interkulturella relationer, med ett femtontal studenter.
Ett nytt steg togs under 2012 då högskolan under vårterminen 2012 för första gången
genomförde ett engelskspråkigt heltidsprogram med tre kurser i teologi och en i mänskliga
rättigheter. En ny engelskspråkig termin planeras vårterminen 2014.
Inger Rahtsman, Uppsala missionsförsamling lämnade följande yrkande
att det ska framgå i beslutet att förslaget är ett aktiebolag med särskild vinsutdelnings
begränsning.
Kyrkostyrelsen ställde sig bakom Inger Rahtsmans yrkande.
Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att ställa sig bakom förslaget att Andelsföreningen Teologiska högskolan Stockholm
överförs till ett av det nya samfundet helägt aktiebolag med särskild vinstutdelnings
begränsning, THS AB, per 2014-01-01.

§ 25 Generalsekreteraren besvarar frågor insända av församlingar och ombud
Generalsekreterare Bertil Svensson meddelade att frågor kommit från Nora missions
församling och Linköpings missionsförsamling.
Matrikel
Nora missionsförsamling har lämnat en ”motion” om att en matrikel behöver tryckas.
Frågan har överlämnats till Gemensam Framtid för svar.
Lokala avtal med Svenska kyrkan
Linköpings missionsförsamling har ställt frågan om de lokala avtalen med Svenska kyrkan.
Under hösten kommer kontakt att tas med Svenska kyrkan hur avtalet ska appliceras på
ordinerade medarbetare. Kyrkostyrelsen återkommer efter samtal med Svenska kyrkan och
i samförstånd med Gemensam Framtid. Avtalet med Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan består tillsvidare även om tillämpningen är oklar. Gemensam Framtid har inlett
samtal och hoppas på avtal 2015.

§ 26 Presentation av kandidater till kyrkostyrelsen
Valberedningens ordförande Lennart Henriksson föredrog ärendet.
Ulf Hållmarker, Orsa, står i tur att avgå ur styrelsen. Kvarstående ledamöter, valda vid
kyrkokonferensen 2012 för två år är Claes Jonsson, Danderyd; Pär Lewin Ronnås, Täby;
Mai-Britt Lundtoft, Lund samt Anna Mattsson, Hallsberg.
Valberedningen förslår kyrkokonferensen
att för en tid av två år välja Ulf Hållmarker till ledamot av kyrkostyrelsen.

§ 27 Val av ledamot till kyrkostyrelsen
Kyrkokonferensen beslutade med acklamation enligt valberedningens förslag
att för en tid av två år välja Ulf Hållmarker, Orsa till ledamot av kyrkostyrelsen.
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§ 28 Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2013-09-01 – 2014-08-31 samt
meddelanden om reviderad budget för 2012/13 och
preliminär budget för 2014/15 resp. 2015/16
Ulf Hållmarker föredrog den föreslagna verksamhetsplanen.
Förslag till verksamhetsplan för Svenska Missionskyrkan 2013-09-01 – 2014-08-31
1 juli 2012 påbörjades verksamheten i det nybildade ”Trossamfundet Gemensam Framtid”
genom att personal, resurser och verksamhet som ska leva vidare i den nya kyrkan fördes
över. Från samma datum påbörjades avvecklingen av de tre bildarsamfunden. Övergångsrådet har behandlat sådant som ej fördes över genast. Frågorna hanteras i samverkan mellan
den nya kyrkan och de tre kyrkosamfund som bildat den nya kyrkan.
Även sedan den nya kyrkan etablerats behöver Svenska Missionskyrkan finnas kvar som
juridisk person under en övergångsperiod för att avsluta vissa engagemang och formella
åtaganden och ta ansvar för sådant som inte kommer att leva vidare i Gemensam Framtid.
Det betyder att kyrkokonferenser måste genomföras i anslutning till den nya kyrkans konferenser ytterligare några år. En kyrkostyrelse behövs som kan företräda Svenska Missionskyrkan. För de uppgifter som kvarstår räcker det med en betydligt enklare struktur för Svenska
Missionskyrkan.
Demokratisk uppbyggnad
Representanter för Missionskyrkans församlingar möts varje år till kyrkokonferensen, som
är Missionskyrkans högsta beslutande organ. Mellan kyrkokonferenserna planeras och leds
Missionskyrkans arbete av kyrkostyrelsen. Till kyrkostyrelsen knyts en generalsekreterare
som är Missionskyrkans chefstjänsteman.
Personal
Nationellt anställda i de tre bildarsamfunden har formellt förts över till Trossamfundet
Gemensam Framtid men kan fortsätta att utföra arbetsuppgifter för bildarsamfundens
räkning. Svenska Missionskyrkan har i sin budget avsatt medel för personalkostnader
för de kvarvarande uppgifterna, främst arkivet.
Arkiv
Missionskyrkan tar ett fortsatt ansvar under övergångsperioden för sitt arkiv. Det innebär
att svara för förteckning och arkivering av handlingar och föremål. Missionskyrkans internationella mission är en av flera anledningar till att forskare och andra är intresserade av
samfundets arkiv. Missionskyrkans samlingar inventeras och förs över till närarkiv, andra
arkiv eller Riksarkivet. Detta arbete beräknas kräva ett par anställda under tre-fyra år och
har sin bas på Döbelnsgatan 12, Stockholm. Gemensam Framtid beräknas skapa ett arkivcentrum som sedan ska hantera sådant material som ej kan lämnas över till Riksarkivet.
Finans- och fastighetsförvaltning
Finans- och fastighetsförvaltning omfattar hantering av Missionskyrkans tillgångar såsom
värdepapper och fastigheter. Fastigheter utgör vår största ekonomiska tillgång och förvaltas
professionellt av externa fastighetsförvaltare. Gällande Missionsskolan 1 på Lidingö har
kyrkostyrelsen initierat en process med Lidingö kommun om att stadsplanera området för
en ökad användning och en möjlighet att få en större avkastning. Ansvaret för denna fastighet under planprocessen ligger kvar på kyrkostyrelsen.
Svenska Missionskyrkan har upprättat förvaltningsavtal med det av Missionskyrkan helägda Derbo Förvaltning AB (org nr 802002-3217) och gett bolaget i uppdrag att förvalta
finansiella tillgångar i form av värdepapper, bankmedel, aktier i intressebolag som Berling
media och fastigheter. Bolaget ska arbeta efter marknadsmässiga principer och skapa en
avkastning som kommer kyrkans verksamhet till del. Tillgångarna ska utgöra en garant för
den pensionsskuld som Missionskyrkan har och som ska överföras under 2013 till Gemensam Framtid.
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Tillskapandet av bolaget har skett i samförstånd med Gemensam Framtid. När bolaget nu har
etablerat sig kommer det att överföras till Gemensam Framtid, senast den 31 december 2013.
Under verksamhetsåret ansvarar Missionskyrkan för budget och hantering av egna
tillgångar och bokslut. Pensionsadministration för de anställda som tillhör Missionskyrkans
pensionsorganisation förs nu över till Gemensam Framtid. Testamentsutredningar och medel
som kommer in via offer, gåvor, kyrkoavgift, missionsgåvan och liknande förs över till
Gemensam Framtid.
Kyrkostyrelsen har avsatt medel för att klara kostnaderna för verksamheten i en fyraårsbudget.
Huvudmannaskap
Under innevarande verksamhetsår har förutsättningar och former för överföring av huvud
mannaskap till Trossamfundet Gemensam Framtid tagits gällande folkhögskolorna och
Teologiskahögskolan Stockholm. Det gäller folkhögskolorna i Härnösand, Karlskoga,
Lidingö och Jönköping.
Kyrkostyrelsen bearbetar de huvudmannaskap som kvarstår att finna lösningar för, vilka är:
•• Svensk Frikyrkopress AB (vilande)
•• Gummessons Bok & Musik AB (vilande)
•• Sociala missionen, Stockholm
•• Frikyrkliga studenthemmet, Lund
•• Waldenströmska studenthemmet, Uppsala
•• SKY:s stipendiefond
•• C E Wikströms Minne
•• Gustaf Adolfs och Erik Roséns Minnesfond
•• Systrarna Bodins stiftelse
•• Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne
•• FACE
•• ASUdh
•• Oikocredit
Församlingsstöd Sverige
Även under hösten 2013 är det kyrkostyrelsens uppgift att fördela de statliga bidragen och
kyrkoavgiftens 20 % i stöd till lokala församlingar. Från och med 2014 gäller de regler för
fördelning som Gemensam Framtid beslutar om.
Utvecklingsfond för systerkyrkor
Kyrkokonferensen 2011 beslutade att avsätta 10 mkr av missionsfonden till strategiska
framtidssatsningar i systerkyrkor, att hanteras av dem som en ”utvecklingsfond”. Beslut om
fördelning, efter ansökan, sker av en grupp tillsatt av systerkyrkorna, där Missionskyrkans
kyrkostyrelse bidrar i samtal och beslut. Utvecklingsfonden kommer att vara tillgänglig för
ansökningar med utbetalningar av medel under verksamhetsåret och några år ytterligare.
Avtal
Svenska Missionskyrkan har som juridisk person tecknat en rad avtal; dels med Svenska
kyrkan, dels med samarbetskyrkor i olika delar av världen. Kyrkostyrelsen har som
uppgift att verka för att dessa avtal fullföljs. Främst gäller det numera avtalet med
Svenska kyrkan. Avtalen med samarbetskyrkorna har hanterats så att dessa i brev från
kyrkostyrelsen februari2013 dels tackat för de år våra kyrkor samarbetet, dels meddelat
samarbetskyrkorna att Gemensam Framtid är beredd att ta över avtalen. Efterhand kommer
Gemensam Framtid att avgöra hur och vilka partner man vill samarbeta med i framtiden.
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Missionskyrkans distrikt
Inom Gemensam Framtid har sju regioner bildats och därmed har beslut fattats om att lägga
ned verksamheten i de sju distrikt som funnits inom Svenska Missionskyrkan. En ny regional organisation förväntas starta under 2013, som dock ej ska utgöra egna juridiska personer, utan vara en del av Gemensam Framtids centrala organisation. Regionala kyrkoledare
förväntas utses vid Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013. Missionskyrkans distrikt
driver fram till dess sina distrikts arbete samt medverkar via sina distriktsföreståndare och
övriga medarbetare till att organisera regionerna. Kyrkostyrelsen kan fram till övergången
cirka 15/8 betraktas ha ett ansvar för distrikten, liksom under tiden tills distrikten avvecklats våren 2014. Dock har Missionskyrkan inget ansvar för verksamheten under det verksamhetsår som denna plan omfattar.
Ekonomi
Kyrkostyrelsen har uppskattat att ”verksamhet”, om än i begränsad form behöver bedrivas
åtminstone de närmaste fyra åren. Ett antal oförutsedda kostnader har uppstått under verksamhetsåret 2012/13, varför styrelsen har reviderat den budget som togs i kyrkokonferensen
2012. Denna reviderade budget rapporteras för godkännande till kyrkokonferensen 2013.
Därtill rapporteras en fyraårsbudget som preliminärt upprättats för att klara kostnader för
Svenska Missionskyrkan dessa år. Medel har framförallt avsatts i bokslutet per 31 augusti
2012. Övergångsprocessen kommer sannolikt att kräva ytterligare ekonomiska insatser som
inte är helt kända.
Mikaela Grundberg redogjorde för budgetförslaget 2013/14 samt reviderad budget för innevarande år.

Svenska Missionskyrkan, budget 2013/14
INTÄKTER
8 283

Fastighetsförvaltning				

Summa intäkter					

8 283

KOSTNADER		
Arkivet					
Administration				

2 345
1 570

Sekretariat					
Ekonomiadministration				
Kyrkostyrelse				
Kyrkokonferens				
övrig administration				
Utvecklingsfond 				
Huvudmannaskap				
Fastighetsförvaltning				

90
900
100
200
280
2 000
1 800
10 022

Missionsskolan 1, kostnader & avskrivningar
Missionsskolan 1, utveckling enlig plan
Avvecklingskostnader SMK				

6 272
3 750
450

Summa kostnader						

18 187

RESULTAT						

- 9 904

Ur Fastigheternas investeringsfond
- projekt M1				
Ur avvecklingskostnader SMK			
Ur Utvecklingsfond				

3 750
4 154
2 000

KVARSTÅENDE BELOPP						
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Verksamhetsgranskande utskottets yttrande
över verksamhetsplan och budget 2013–2014
Ekonomi
Utskottet kan med tillfredsställelse konstatera att påpekande från beredningsutskottet 2012
om att en långtidsprognos vore önskvärd besvarats med att kyrkostyrelsen nu presenterar en
konsoliderad fyraårsbudget. Utskottet saknar däremot fortfarande i detta sammanhang en
tydligare beskrivning av utvecklingen av det egna kapitalet.
Utskottet konstaterar att kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta om att fyra
miljoner kronor ur kyrkoavgiftens regleringsfond ska avsättas för att täcka kostnader för
Missionskyrkans kvarvarande arkiveringsprojekt. Utskottet vill i likhet med vad som sagts
i yttrandet över Årsberättelse 2011/12 påpeka vikten av att man i samband med överföring
av övriga tillgångar och skulder till GF reserverar tillräckliga medel för att det ska finnas en
buffert för att täcka dels det balanserade minuskapitalet dels oförutsedda händelser under
den fyraårsperiod som Missionskyrkan beräknas behöva fortleva.
Kyrkostyrelsen och ledning
Utskottet värdesätter det engagemang i de många svåra frågor som styrelsen och framförallt
ordföranden har arbetat med i övergångsprocessen. Utskottet konstaterar att det fortsatt
kommer att krävas ett starkt engagemang i dessa frågor.
Arbetet i Sverige och internationellt
Utskottet konstaterar att den föreslagna verksamhetsplanen fokuserar på ett fortsatt
avvecklings- och överföringsarbete.
Utskottet ser mycket positivt på det arbete som läggs ned på att bevara Missionskyrkans
handlingar och föremål genom förteckning och arkivering.
Personal
Utskottet noterar att den personal som ska arbeta med kvarvarande arbetsuppgifter i
Missionskyrkan är anställd av GF och hyrs ut till Missionskyrkan. Utskottet anser att
detta är en positiv lösning eftersom det innebär att personalen på så vis blir del av en större
arbetsgemenskap.
Verksamhetsgranskande utskottet föreslår kyrkokonferensen
att anta kyrkostyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 		
2013‑09‑01—2014‑08-31.
För kyrkokonferensens verksamhetsgranskande utskott
Tomas Bjöersdorff
sammankallande

Karl Högberg		

Maria Svalfors

Vid den fortsatta behandlingen av ärendet yttrade sig följande personer: Roland Palm, Åbybergskyrkan, Vallentuna; Elver Jonsson, Alingsås missionsförsamling; Tomas Bjöersdorff,
verksamhetsgranskande utskottet; Ulf Hållmarker, kyrkostyrelsen och Gustav Frisell, Betlehemskyrkan, Göteborg.
Roland Palm väckte frågan om balansen mellan Missionskyrkans tillgångar och Gemensam
Framtids ekonomiska läge. Hur kan vi hantera situationen? Tillskott kan behövas på 10-20
miljoner för att satsa och väcka intresse. Det behövs för att driva den nya kyrkan.
Ulf Hållmarker replikerade att under året kommer bildarsamfundens tillgångar överföras.
Kyrkostyrelsen har fullmakt att hantera eventuella frågor som kan bli aktuella i samband
med detta.
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Kyrkokonferensen beslutade på kyrkostyrelsens förslag
att fastställa verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2013/14 enligt förslaget,
att godkänna 2012/13 reviderade budget,
att ge kyrkostyrelsen fullmakt att i den takt som kyrkostyrelsen bedömer det lämpligt
överföra Missionskyrkans tillgångar till Gemensam Framtid,
att med protokollet bifoga medlems- och församlingsstatistik för Missionskyrkans församlingar.

§ 29 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningens ordförande Lennart Henriksson presenterade valberedningens förslag till
revisorer och revisorssuppleanter.
Kyrkokonferensen beslutade på valberedningens förslag
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Stockholm, Lennart Schönning, Bromma och
Matts Samuelsson, Landvetter,
att till revisorssuppleanter för en tid av ett år utse Anders Löfgren, Malmö och Gunnar
Sjödelius, Gävle.

§ 30 Val av valberedning
Bertil Svensson presenterade förslaget till valberedning.
Kyrkokonferensen beslutade
att till valberedning inför 2014 års kyrkokonferens utse Lennart Henriksson, Malmö,
(ordförande), Anna Berndes, Stockholm och Lars Brager, Hudiksvall.

§ 31

Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningens ordförande Lennart Henriksson presenterade valberedningens förslag till
verksamhetsgranskande utskott.
Kyrkokonferensen beslutade på valberedningens förslag
att till verksamhetsgranskande utskott inför 2014 års kyrkokonferens utse Mia Svalfors,
Vällingby (sammankallande), Karl Högberg, Stockholm och Lennart Sporre, Lund.

§ 32 Meddelande om tid och plats för kyrkokonferensen 2014
Kyrkokonferensen beslutade
att ta kyrkostyrelsens beslut till protokollet om att hålla kyrkokonferens 2014 i samband 		
med Gemensam Framtids kyrkokonferens 29 maj – 1 juni 2014 i Stockholm.
Följande personer yttrade sig angående utskick av handlingar och anmälan inför kyrkokonferensen samt förslag att 2014 blir den sista kyrkokonferensen för Missionskyrkan: Inger
Ratzman; Ulf Hållmarker; Inger Lund, Hallundakyrkans församling; Joakim Lundström,
Örbyhus missionsförsamling och Christopher Dalid, Immanuelskyrkan, Stockholm.
Kyrkokonferensen beslutade
att som en rekommendation föreslå att vid anmälan till nästa kyrkokonferens få till
smidigalösningar för utskick i samråd med Gemensam Framtid,
att kyrkokonferensen behöver samlas även efter 2014 om än i något mindre format.

§ 33 Val av ordförande för kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelseledamoten Clas Jonsson meddelade att kyrkostyrelsen enhälligt beslutat föreslå
kyrkokonferensen att välja Ulf Hållmarker till ordförande för ytterligare ett år.
Kyrkokonferensen beslutade
att utse Ulf Hållmarker till kyrkostyrelsens ordförande 2013/14.
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§ 34 Avslutning
Kyrkokonferensens ordförande Börje Wennberg framförde ett tack till kyrkostyrelsen och
personalen, och Ulf Hållmarker tackade alla ombud och presidiet med ordförande Börje
Wennberg och Anna Sjöberg, ansvarig för storbildsvisning, för en bra genomförd kyrko
konferens.
Bertil Svensson avslutade med bön.
Ordföranden förklarade förhandlingarna avslutade.

Vid protokollet

Margareta Smedberg Andersson		 Ingrid Eek
Protokollssekreterare			 Vice protokollssekreterare

Börje Wennberg
Ordförande

Ulla Marie Gunner			 Axel Sköldmark
Protokollsjusterare			Protokollsjusterare

Bifogas: Antal medlemmar per distrikt per 31 december 2012.

26

sv en sk a m ission s k yr k a n s k yr k ok on f er en s 2 0 13

Svenska Missionskyrkan distrikt 2012
Antal medlemmar 31/12 2012
Övre Norrlands distrikt
Mellansvenska distriktet
ÖrebroVärmlandDals distrikt
Mälardalen
Västra Götaland distrikt
Östra Götalands distrikt
Södra Götalands distrikt
Finska Frikyrkan
Svenska Frälsningsarmén

1  753
5 247
7 135
11 415
15 684
13 873
4 015
75
131

Totalt

59 328
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