PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2012-02-10– 2012-02-11

§§ 4-16

Sammanträdesprotokoll
Plats:
Utbildningscentrum, Lidingö
Närvarande:
Ann-Sofie Lasell, ordförande

Helena Genemo

Per Rydwik, vice ordförande

Christer Jonsson

Gunilla Andersson

Karin Kopparmalms

Hans Andreason

Malin Ljungdahl

Sanna Boij

Sven Mannervik

Miriam Carlsson

Andreas Möller

Lars Dalesjö

PG Persson

deltog i §§ 5.2-16

deltog i §§ 5-16

Adjungerade:
Johan Arenius,

Equmenias ordförande

Olle Alkholm

Tf missionsföreståndare, Missionskyrkan

Tomas Boström

Kommunikationsansvarig, Metodistkyrkan

Elisabeth Lindgren

Ordförande i strategiprojektgruppen

Lasse Svensson

Processledare

Thord-Ove Thordson

Projektledare

Ordförande:
Ann-Sofie Lasell

Per Rydwik

Justerare:
Helena Genemo

Sekreterare:
§§ 4-5.1, 5.3, 5.5, 7, Thord-Ove Thordson
11, 12.1, 14.1, 1516
§§ 5.2, 5.4, 6, 8-10,
12.2-13,14.2-14.3

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2012-02-10– 2012-02-11
§ 4 Inledning
§ 4.1
Sammanträdet öppnas
Ordförande välkomnade de närvarande och framförde hälsningar från Helen Åkerman
och Anders Marklund som var förhindrade att delta. Tillsammans med Lasse Svensson
läste hon en text och en reflektion och vi bad tillsammans en bön ur den nyutkomna
Böner och blad.
§ 4.2
Närvaro
Malin Ljungdahl och Andreas Möller hade anmält sen ankomst.
§ 4.3
Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse: Helena Genemo att tillsammans med ordförande justera protokollet.
§ 4.4
Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
14.1
information om fastighetsbolaget
14.2
möjlig utsmyckning av lokalerna i Alvik
14.3
huvudmannaskapet för THS
Rapport från kyrkoledningen
§ 4.5
Ann-Sofie Lasell rapporterade om pågående arbete med bemanning och förberedelser
för inflyttning i Alvik. Dessutom är förberedelsearbetet intensivt inför kyrkokonferensen.
Lasse Svensson konstaterade att bilden för honom förändrats sedan han föreslagits till
kyrkoledare. Den föreslagna nya kyrkoledningen har haft några gemensamma möten,
även tillsammans med equmenia och efterfrågan på medverkan från församlingar har
ökat påtagligt.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 4.6
Rapport från equmenia
Ann-Sofie Lasell rapporterade att en skriftlig rapport kommit från equmenias
generalsekreterare Patric Forsling – den skickas ut efter sammanträdet.
Johan Arenius gav en muntlig rapport:
• equmenia har stora frågor inför riksstämman: federationen ska upplösas och en
annan organisation ersätta grundarorganisationerna som ska avvecklas.
Föreningarna blir med direkt i equmenia efter ett antal stadgeändringar.
• Scoutstrukturen går förhoppningsvis i mål på riksstämman. SSF omorganiseras
till Scouterna som equmenia skriver samarbetsavtal med.
• Regionfrågan blir en stor fråga i styrelsen kommande helg.
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•
•

Jonas Thorängen har övergått till tjänst i SKR/SEAPPI och ersatts av en ny
internationell koordinator, Johan Lindgren.
Johan Arenius slutar som ordförande vid riksstämman.

§ 5 Inför kyrkokonferensen
§ 5.1
Verksamhetsplan – strategiska inriktningar
Elisabeth Lindgren välkomnades att föredra förslaget till verksamhetsplan, dnr
2012:0011. Två avstämningar hade gjorts med kyrkostyrelsens arbetsutskott
och de senaste synpunkterna från arbetsutskoettet och ansvariga för
fokusområdena
refererades
muntligt.
Bland
annat
hade
från
fokusområdesledarna framförts förslag om ett tredje övergripande mål:
”Gemensam Framtid – en kyrka med fokus på den lokala församlingens
förnyelse, utveckling och växt.”
Kyrkostyrelsen delades in i fyra grupper för ett gruppsamtal som sedan
redovisades muntligt med möjlighet till gemensam diskussion.
Ordförande sammanfattade rapporterna och diskussionen:
- Det föreslagna tredje övergripande målet ska in i verksamhetsplanen
- Inget särskilt avsnitt om 2016
- Ett förtydligande ska göras att detta är ett övergripande dokument som
ska generera mer konkreta aktivitetsplaner, avtal mm
- Strukturen behöver bli tydligare
När det gäller prioriteringar uppmanades ledamöterna att inför följande dag
lista vilka av de föreslagna prioriterade områden som var och en vill prioritera –
detta redovisades på blädderblocksblad under lördagen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
överlämna
de
synpunkter
som
framkommit
till
strategiprojektgruppen inför dess möte 22 februari.
att
uppdra åt projektgruppen att snarast efter sitt sammanträde
lägga ut ett nytt råmaterial på e-post till kyrkostyrelsen för
fortsatt bearbetning.
att
notera att kyrkostyrelsen inför arbetet med nästa
verksamhetsplan behöver klarlägga tydligare vilken typ av plan
man önskar.
§ 5.2

Regionutredningen
Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade ett utdrag ur en preliminär
version av regionutredningens slutrapport med titeln ”Kontinuitet och
förnyelse”, dnr 2012:0019. Utdraget innehöll utredningens sammanfattning
samt avsnitten om regional indelning och organisatoriska former, där
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utredningen i båda fallen presenterade två alternativa förslag. Utredningens
slutrapport skulle färdigställas och publiceras följande vecka.
En ingående diskussion följde framför allt om följande frågor:
• Den geografiska indelningen – med starkt stöd för B-alternativet med
en särskilt Storstadsregion Stockholm och en Pionjärregion Skåne
• Regional ledning – med stöd för förslaget
• Formerna för val av regionala kyrkoledare som måste bearbetas
ytterligare
• Organisatorisk form. Starkt stöd uttalades för att regionerna inte ska
vara en egen nivå utan utgöra en del av den nationella gemensamma
kyrkan. Detta får dock konsekvenser som måste hanteras, till exempel
när det gäller demokratiskt inflytande och delaktighet samt
ägandefrågorna, framför allt när det gäller gårdar, som måste utredas
vidare
• Andra inlägg kring enskildheter i indelning och benämningar
• Behovet av en längre övergångsperiod än utredningen föreslår
PG Persson och Thord-Ove Thordson presenterade kort en modifierad
organisatorisk form som de utarbetat i utredningens slutskede och som skulle
kunna underlätta övergången till en ny organisation.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt arbetsutskottet att med ledning av diskussionen bereda
ärendet inför kyrkostyrelsens marssammanträde.
att
uppdra åt Thord-Ove Thordson att lägga ut utredningens
slutrapport så snart den är klar samt PG Perssons och hans förslag
till modifierad organisation.
att
uppdra åt arbetsutskottet att utforma förslag till yttrande över
Gunnar Boijas motion, jmf § 5.3.2.
§ 5.3

Inkomna motioner
Följande motioner hade inkommit och anmäldes – vissa fall med kommentarer
för diskussion:
5.3.1 Om rättfärdig fred
från Abrahamsbergskyrkan, Bromma; Ansgarskyrkan, Lidingö; Avesta
ekumeniska
församling;
Centrumkyrkan,
Farsta;
S:t
Peters
metodistförsamling, Stockholm, och Uppsala missionsförsamling, dnr
2012:0004 – med kommentar av Els-Marie Carlbäcker, dnr 2012:0004g
5.3.2 En ny kyrka är den lokala församlingen
från Gunnar Boija, Luleå missionsförsamling, dnr 2012:0010
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5.3.3 Miljöpolicy för Gemensam Framtid
från åtta medlemmar i missionsförsamlingar i Västra Götaland och i Västra
Götalands SMK-distrikts miljö-, klimat- och rättvisekommitté, dnr 2012:0003 –
med kommentar av Inga Johansson, dnr 2012:0003b
5.3.4 Om vår tids språk
från Owe Sandström, Johanneskyrkan, Lindome, dnr 2012:0009 – med
kommentar av Per Westblom, dnr 2012:0009b
5.3.5 Om tillägg i förslag till stadgar för församling
från Skärstads missionsförsamling, dnr 2012:0005 – med kommentarer till
denna motion och de följande två motionerna (5.3.6-7) från Olle Alkholm, dnr
2012:0012
5.3.6 Om förändringar i Teologisk grund
från Sätunakyrkans ekumeniska församling, Märsta; Väse missionsförsamling
och Skärstads missionsförsamling, dnr 2012:0007
5.3.7 Om dop och medlemskap i Gemensam Framtid
från Uppsala missionsförsamling, dnr 2012:0006
5.3.8 Om dop och medlemskap i Gemensam Framtid
från Sätunakyrkans ekumeniska församling, Väse missionsförsamling och
Västerkyrkans församling, Lund, dnr 2012:0023.
5.3.9 Om teologisk kommitté för Gemensam Framtid
från Sätunakyrkans ekumeniska församling, dnr 2012:0008
Motionen från Gunnar Boija behandlades i samband med regionutredningens
slutrapport, § 5.2. Kyrkostyrelsen delade in sig i grupper för att diskutera övriga
motioner och föreslå fortsatt handläggning. Muntliga rapporter följde sedan
med diskussion av varje motion.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Olle Alkholm att utifrån samtalet utarbeta förslag till
yttranden över de fyra motionerna 5.3.5 – 5.3.8;
att
uppdra åt kyrkoledningen att utifrån samtalet utarbeta förslag till
yttranden över motionerna 5.3.1, 5.3.3, 5-3.4 och 5.3.9.
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§ 5.4

Förslag till församlingsstadgar
Ann-Sofie Lasell anmälde förslag från Anders Fläckman till församlingsstadgar,
dnr 2012:0013, med ett följebrev, dnr 2012:0013b. Hon underströk att
förslaget inte är normerande.
I efterföljande samtal underströks vikten av tydlighet när det gäller vilken
status dessa stadgar har, som förslag eller rekommendationer till
församlingarna.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ställa sig bakom förslaget till förslag till stadgar med en ingress
som tydliggör församlingsstadgarnas status.

§ 5.5

Precisering av namn
Ordförande anmälde en rapport om handläggningen av Gemensam Framtids
ansökan till kammarkollegiet om registrering som trossamfund, dnr 2012:0014.
I samband med ansökan hade vi anmodats att inhämta medgivande att
använda namnet från andra organisationer med ”gemensam framtid” i sitt
namn alternativt att precisera namnet för att särskilja vår organisation som
trossamfund. Förutom Föreningen Gemensam Framtid, som förberett
bildandet av den nya kyrkan och omgående gav sitt medgivande, finns några
ytterligare organisationer som vi antingen inte lyckats få kontakt med eller som
ställt oacceptabla villkor för ett medgivande.
Kammarkollegiet kan pröva ansökan i första hand med namnet Gemensam
Framtid och andra hand med en precisering av namnet till ”Trossamfundet
Gemensam Framtid” (i enlighet med stadgarna som inleds med ”Gemensam
Framtid är ett kristet trossamfund…”, § 1.1).
Kyrkostyrelsen beslutade
att
precisera namnet Gemensam Framtid till ”Trossamfundet
Gemensam Framtid”, om inte kammarkollegiet kan bevilja
registrering som trossamfund under namnet ”Gemensam
Framtid”
att
delegera till arbetsutskottet att hantera eventuella
komplikationer i ärendet
att
förklara denna paragraf omedelbart justerad.
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§ 6 Kyrkokonferens 2013 och 2014
Lasse Svensson presenterade ett förslag från Klas Johansson och församlingarna i Övre
Norrland att förlägga kyrkokonferensen 2014 i Umeå som då är europeisk
kulturhuvudstad.
Förslaget ledde till ett principiellt samtal om hur framtida konferenser ska läggas upp, bl
a med tanke på tillgänglighet för barnfamiljer och andra kategorier. I diskussionen
påmindes om den rapport om hållbara konferenser som utarbetats tidigare under GFprocessen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet och kyrkoledningen att återkomma med förslag om
förläggning av kyrkokonferensen 2013
att
bejaka fortsatt utredning om förutsättningarna för att förlägga
kyrkokonferensen 2014 till Umeå – för senare beslut.
att
uppdra åt kyrkoledningen att tillsammans med equmenia utarbeta ett förslag
om en gemensam utredning angående formerna för kyrkokonferens och
riksstämma från 2015.
§ 7 Medlemstidning
Ordförande välkomnade Tomas Boström, som föredrog ett förslag om en
medlemstidning i Gemensam Framtid under två år, dnr 2012:0016. Idén hade utvecklats
av honom och Susanna Järlund. Informella kontakter hade tagits med andra närstående
organisationer om möjligheter till samverkan.
I efterföljande samtal diskuterades behovet av en identitetsskapande och fördjupande
tidning, vikten av öppna relationer till Sändaren och förutsättningarna för finansiering
och distribution.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Susanna Järlund och Tomas Boström att fortsätta bearbeta förslaget
och återkomma till kyrkostyrelsens sammanträde i mars med konkretisering
och förslag rörande finansiering och samverkan med Sändaren.
§ 8 Bildningsutredning
Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade ett förslag från strategiprojektgruppen
om en gemensam bildningsutredning med equmenia, dnr 2012:0015. Förslaget hade
tillstyrkts i princip av arbetsutskottet – med en önskan om en så liten och smidig
organisation av arbetet som möjligt.
En diskussion följde om upplägg, metoder, dimensionering och de anställdas roll i ett
sådant utredningsarbete. I samtalet betonades att utredningen inte ska leda till en ny
vision utan till en bild av hur bildningsorganen kan stödja Gemensam Framtids vision.
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Johan Arenius rapporterade att equmenia hade haft frågan uppe för ett par år sedan
men då avvaktat i väntan på Gemensam Framtids bildande. Han underströk vikten av ett
samlat grepp i någon form, som måste sorteras in under Gemensam Framtids och
equmenias visioner. Han påpekade också att ungdomsledarna behöver finnas med
tydligare som medarbetargrupp – det finns 120 sådana i församlingarna.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
för sin del ställa sig bakom en gemensam utredning med equmenia med
föreslaget uppdrag.
att
preliminärt fastställa direktiven – med medskick av framförda synpunkter.
att
slutligt fastställa direktiven vid kyrkostyrelsens kommande sammanträde.
Lars Dalesjö deltog ej i beslutet.
§ 9 Ekumeniska relationer
Thord-Ove Thordson anmälde en PM med förslag om hantering av Gemensam Framtids
medlemskap i ekumeniska organ och organisationer, dnr 2012:0022.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ställa sig bakom en inbjudan tillsammans med Svenska Baptistsamfundet och
Evangeliska Frikyrkan till European Baptist Federation att förlägga sitt
exekutivkommittésammanträde våren 2014 i Sverige.
att
ansöka om medlemskap i Sveriges Kristna Råd med önskan att ansökan
behandlas i samband med ordinarie årsmöte 2012.
att
ansöka om medlemskap i Sveriges Frikyrkosamråd med önskan att ansökan
behandlas i samband med ordinarie årsmöte 2012;
att
gå in som stödorganisation i Sveriges kristna råds följeslagarprogram (SEAPPI)
med Baptistsamfundets och Missionskyrkans representanter som Gemensam
Framtids representation i styrgruppen under 2012.
att
gå in som stödorganisation i Sveriges kristna råds projekt Kyrka för Fairtrade
och överta Baptistsamfundets och Missionskyrkans roller i projektet.
att
ansöka hos regeringen om ställning som statsbidragsberättigat trossamfund.
att
ansöka om medlemskap i Arbetsgivaralliansen så snart Gemensam Framtid
registrerats som trossamfund.
att
ansöka om medlemskap i Studieförbundet Bilda.
att
ansöka om huvudmannaskap i Svenska Bibelsällskapet.
att
ansöka om medlemskap i Svenska Missionsrådet.
att
samråda med bildarsamfunden i övergångsrådet om de följdbeslut som måste
fattas i samfunden.
I samband med behandlingen av ärendet påpekades att nomineringar till Svenska
Bibelsällskapets huvudmannaråd behöver göras omgående.
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§ 10
Diakonia
§ 10.1 Rapport från representantskap
Hans Andreason anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från Diakonias extra
representantskapsmöte 21 januari 2012, dnr 2012:0020.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 10.2 Rapport om arbetsgrupp för breddat huvudmannaskap
I sin rapport föreslog Hans Andreason att kyrkostyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp
med uppgift att utreda ett breddat medlemskap i Diakonia.
Förslaget väckte en diskussion där flera argumenterade för att frågan borde få vila ett tag
och tas upp senare.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bordlägga frågan och uppdra åt kyrkoledningen att stämma av med Diakonia
hur deras aktuella intentioner ser ut och vad som hänt hittills.
§ 10.3 Val av representanter i Diakonias valberedning
Gemensam Framtid har att utse två representanter i valberedningen inför årsmöte 12
juni, en representant på ett år och en på två år.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Hans Andreason till ledamot i valberedningen för två år.
att
delegera till arbetsutskottet att utse ytterligare en ledamot för ett år.
§ 11
Personalärenden
§ 11.1 Tillsättning av administrativ chef
Ann-Sofie Lasell rapporterade att nio ansökningar inkommit till tjänsten som
administrativ chef i Gemensam Framtid. Tre av dessa var interna. Fem personer hade
intervjuats och efter tagande av referenser och fackligt samråd föreslog kyrkoledningen
att Tommy Aronsson anställs som administrativ chef. Han har möjlighet att inträda i
tjänst på deltid i slutet av februari.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
anställa Tommy Aronsson som administrativ chef med tillträde snarast enligt
överenskommelse;
att
uppdra åt ordförande att förhandla om lönen.
§ 11.2 Rapport om bemanningsarbetet
Ann-Sofie Lasell rapporterade om det pågående bemanningsarbetet som genomförs
utifrån intresseanmälningar som samlats in från alla anställda. Arbetsutskottet hade
tidigare under dagen bekräftat kyrkoledningens beslut om tillsättning av koordinatorer
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och enhetsansvariga. Efter kommunikation till berörda kommer all personal att
informeras följande tisdag om dessa tillsättningar samt om förutsättningarna för
inflyttning till Alvik i april. Kyrkostyrelsen informeras samma dag.
Arbetet fortsätter nu med övriga tjänster med stöd av Margareta Smedberg Andersson
och Bertil Teodorsson – med sikte på att processen ska avslutas under februari, med
rapport vid arbetsutskottets sammanträde den 21 februari.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 12
Rapporter
§ 12.1 Teologigruppen
Hans Andreasson anmälde en rapport om arbetet med att förbereda en teologisk
kommitté, dnr 2012:0021.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
inrätta en teologisk kommitté.
att
uppdra åt kyrkoledningen att utarbeta förslag till uppdrag och instruktioner för
kommittén.
att
tillsätta ledamöter vid kommande sammanträde.
§ 12.2 Missionskyrkans idégrupp Mångfald och religionsmöten
En rapport hade inkommit från Missionskyrkans idégrupp Mångfald och religionsmöten
med en sammanfattning av arbetet 2008-2011 samt förslag och rekommendationer för
fortsatt arbete i Gemensam Framtid, dnr 2012:0017.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ta emot rapporten.
att
överlämna rapporten till berörd arbetsgrupp för hantering och beredning av
eventuella beslut med anledning av rapporten.
§ 12.3 Missionskyrkans arbetsgrupp Missionskyrkan i Samhället
En rapport hade inkommit från Missionskyrkans arbetsgrupp Missionskyrkan i samhället
med en sammanfattning av arbetet 2009-11 samt förslag och rekommendationer inför
fortsatt arbete i Gemensam Framtid, dnr 2012:0018.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ta emot rapporten.
att
överlämna rapporten till berörd arbetsgrupp för hantering och beredning av
eventuella beslut med anledning av rapporten.
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§ 13
Protokoll
Protokoll från följande sammanträden anmäldes:
Kyrkostyrelsen: 2011-11-11 – 13, 2012-01-13
Arbetsutskottet: 2011-11-07, 2011-12-14, 2012-01-24
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.
§ 14
Tillkommande ärenden
§ 14.1 Fastighetsbolaget
Olle Alkholm gav en kort rapport om det fastighetsbolag som Missionskyrkans
kyrkostyrelse inrättat efter samråd med Gemensam Framtids kyrkostyrelse i augusti
2011. Bolaget hade inrättats genom ombildning av ett vilande bolag, ”SMF Hotell och
pensionat AB” och byter nu namn till ”Derbo Förvaltning AB” med uppgift att förvalta
fastigheterna och på sikt även de finansiella tillgångarna. I styrelsen ingår Lennart Olsson,
ordförande, Christina Backman, Nils Sköld, Claes Jonsson och Per-Olof Westlin. VD är
Pontus Engström.
Bolagsstyrelsen ser bland annat på vilka möjligheter som finns till en framtida utveckling
av fastigheten Missionsskolan 1 och har uppdraget att utreda hanteringen av fastigheten
på Tegnérgatan 8. Gemensam Framtid kan inte ha en formell ställning i bolaget idag,
men finns med i hela tänkandet omkring bolaget. Däremot är det rimligt att begära att
bolaget rapporterar även till Gemensam Framtids kyrkostyrelse.
Ann-Sofie Lasell rapporterade att övergångsrådet också informerats under hösten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för informationen.
§ 14.2 Möjlig utsmyckning av lokalerna i Alvik
Lars Dalesjö rapporterade att Börje Hammarroth gjort en stor träsnidning av Fader vår,
som kan köpas in och användas som utsmyckning till exempel i kapellet i Ekumeniska
centret. Gemensam Framtid hade erbjudits möjlighet att förvärva konstverket men andra
intressenter finns.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka nej till erbjudandet och låta det gå till annan köpare.
§ 14.3 Huvudmannaskapet för THS
Sven Mannervik gav en muntlig rapport från den arbetsgrupp som arbetar med att
bereda överföringen av huvudmannaskapet för Teologiska Högskolan, Stockholm till
Gemensam Framtid. Utredningen vill pröva möjligheterna att vidga huvudmannakretsen
med andra närstående organisationer och önskar tillstånd att göra sonderingar om vilka
möjligheter som kan finnas.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
ställa sig positiv till att arbetsgruppen sonderar möjligheterna att bredda
huvudmannakretsen med andra närstående organisationer.
§ 15

Kommande sammanträden

Ann-Sofie Lasell anmälde förslag från arbetsutskottet omkommande sammanträden:
• Nästa sammanträde lördag 17 mars kl. 10.00 – söndag 18 mars kl. 15.00 hålls i
Missionskyrkan, Linköping
• Onsdag 16 maj eftermiddag/kväll i Linköping
• Söndag 20 maj konstituerande sammanträde kl. 9.00 i Linköping
• Lördag 16 juni
• Fredag – söndag 17-19 augusti
• Lördag – söndag 13-14 oktober
• Lördag 8 december
• Fredag – lördag 25-26 januari 2013
• Lördag – söndag 16-17 mars 2013.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa de föreslagna sammanträdestiderna.
§ 16

Avslutning

Ann-Sofie Lasell tackade alla för ett roligt sammanträde och förklarade sammanträdet
avslutat. Vi bad gemensamt Vår fader.

Vid protokollet

Thord-Ove Thordson
Sekreterare

Justerat:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande
§§ 4-5.1, 5.3, 5.5, 7, 11,
12.1, 14.1, 15-16

Per Rydwik
Ordförande
§§ 5.2, 5.4, 6, 8-10, 12.2-13,
14.2-14.3

Helena Genemo
Protokollsjusterare
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