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Sammanträdet hölls på Bromma folkhögskola. Kyrkostyrelsen hade särskilt bjudits in av
rektor Torbjörn Bådagård. Han och Per-Henrik Hinder, administrativ chef, tog med
kyrkostyrelsen på en rundvandring och visade lokalerna. De var båda överens om att
flytten och sammanfogningen av verksamheterna från Lidingö folkhögskola och Betel
folkhögskola har gått bra.
Torbjörn Bådagård berättade kort om folkhögskolans verksamheter och hur dessa möts i
Andrum tre gånger per vecka. Han pratade också om hur kyrkan kan förhålla sig till
verksamheter som folkhögskolorna, Teologiska högskolan, Diakonia, Sociala missionen,
Hela människan, mm, som hör till kyrkan utan att vara kyrkan. Han uppmanade
kyrkostyrelsen att se dessa som representanter för kyrkan och sammanfattade det de
gör med: Inte för att du ska tro, utan för att jag tror.
Han pratade vidare om möjligheten att styra, utan att egentligen kunna styra. Tilltro
förlöser engagemang och kreativitet medan misstro föder revirtänkande och kamp. Även
staten styr genom de statliga bidragen. Dessa grundas i en tilltro och tillit att pengarna
används till det de är avsedda för, utbildning.
Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan är de instanser som utbildar
medarbetare som ordineras till tjänst i Equmeniakyrkan. Samarbetet dem emellan
präglas av orden från en trosbekännelse från 300-talet: oupplösligt förenade, utan
sammanblandning. De båda skolorna arbetar också gemensamt för att det ska finnas ett
bra och väl utvecklat fortbildningsprogram för våra medarbetare av alla kategorier;
pastorer, diakoner, musiker, ungdomsledare och annan anställd personal
(kaféverksamhet mm). Det kommer att överlämnas som en gåva när det är klart.
Inledning
§ 72
§ 72.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet och Olle Alkholm inledde med en bön. Styrelsen
firade också nattvard lördag kväll samt möttes till morgonbön söndag morgon.
§ 72.2 Närvaro
Marianne Nordin hade anmält frånvaro. Hans Andreasson hade anmält frånvaro lördag,
Susanne Rodmar hade anmält frånvaro söndag. Andreas Möller hade anmält frånvaro del
av söndag. Margareta Larsson hade anmält sen ankomst.
§ 72.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Sara Möller att jämte ordförande justera protokollet.
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§ 72.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
83.1
Verksamhetsplan
83.2
Regionala förtroenderåd
83.3
Regionala fester
§ 72.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2014:0002 d.
Det samlade namnet för området där Bromma folkhögskola och Teologiska högskolan
ligger kommer att vara Campus Bromma.
Regionfester pågår i Sandviken och Kristinehamn i skrivande stund. Det är de två sista.
Flera av kyrkostyrelsens ledamöter har också varit med på de tidigare regionfesterna.
Olle rapporterade också att oktober varit omväxlande för hans del. Sofia Camnerin har
varit sjukskriven samtidigt som Lasse Svensson tillbringat två veckor i Mexico med
styrgruppsmöte för Apg29 samt årsmöte för International Federation of Free Evangelical
Churches (IFFEC).
När den statliga budgetpropositionen presenterades häromdagen meddelades att det
statliga anslaget till trossamfund ska minska från 77 Mkr till 45 Mkr under en period om
fyra år. Nämndens för statligt stöd till trossamfunden egen verksamhet med
krishantering, själavård inom vården etc påverkas inte. För Equmeniakyrkans del innebär
en minskning av anslagen med 40 % en minskning med 3,8 Mkr för 2018. Svenska kyrkan
får inte del av samma statliga anslag, utan har ett eget anslag. Detta anslag påverkas
inte.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
uppdra åt Sara Möller, Christer Jonsson och Dan Brännström att inför
söndagens sammanträde återkomma med ett förslag till skrivelse från
kyrkostyrelsen ang de sänkta statliga anslagen och övriga ”anfall” mot
civilsamhället.
Återupptagande söndag:
Sara Möller, Christer Jonsson och Dan Brännström anmälde ett förslag till uttalande
angående de sänkta SST-bidragen dnr 2014:0083.
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Lasse Svensson hade anslutit till sammanträdet och rapporterade muntligt. En del av
oktober tillbringade han i Mexiko. Apg29 firade 10-årsjubileum med en Global
konsultation. Nya grunddokument arbetades fram och det fastslogs att Apg29 är en
internationell grupp som samordnar skolor. Det kommer inte, som tidigare, enbart drivas
från Sverige.
I Mexiko deltog han också i General Assembly för IFFEC. I och med denna blev
Equmeniakyrkan formellt medlemmar i IFFEC. Tre av våra medarbetare sitter med i olika
arbetsgrupper i IFFEC; Sofia Camnerin i teologiska kommittén, Patric Forsling i
ungdomskommittén och Bertil Svensson är ordförande och sammankallande i
missionskommittén. Det är General Assembly vart fjärde år och nästa gång är det i
Indien. Däremellan ses man för en teologisk konferens. Den blir troligen i Tammerfors.
Inom kyrkoledarkollegiet har Lennart Renöfält utsetts till kontaktperson i de diakonala
frågorna. En konferens för diakonerna planeras för nästa höst. Inför planeringen av den
har en arbetsgrupp bestående av Lennart Renöfält, Jenny Dobers och Charlotte Thaarup
tillsatts.
Vi har en mytbildning kring dagarna i Toscana 2008. Nu skulle vi vilja göra en avstämning
och Elisabeth Lindgren har i uppdrag att planera för en uppföljning, Toscana 2.0. Detta är
i sin linda, men några dagar i oktober 2015 är planen just nu.
Lasse rapporterade också att samtalen på kansliet just nu rör sig mycket kring hur vi
förhåller oss till vår organisation, vilken typ av kyrka är vi?
Han hade också med sig en hälsning från valberedningens ordförande, som också var
med på regionfesten i Svealand.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
att
ställa sig bakom förslaget till uttalande.
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till uttalande
samt att tillse att det skickas till regeringen och att ett pressmeddelande går ut
brett.
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§ 72.6 Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist hade inte möjlighet att närvara vid helgens sammanträde och hade
lämnat en skriftlig rapport, dnr 2014:0004 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
Kommunikationsfrågor
§ 73
George Olvik hälsades välkommen. Han anmälde och kommenterade ett förslag till
kommunikationsplan, dnr 2014:0080.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
uppdra åt kansliet att återkomma till styrelsen med ett förslag till
kommunikationsstrategi till kyrkostyrelsens sammanträde i januari/februari
2015.
§ 74
Församlingsutveckling
Ordförande hälsade Per Westblom välkommen. Före sammanträdet hade kyrkostyrelsen
fått i uppgift att läsa dokumentet ”Färdväg – Equmeniakyrkans resplan för församlingens
förnyelse, utveckling och växt”.
Arbetet med församlingsutveckling utgår från visionen och förutsätter att församlingarna
har bett om hjälp med arbetet. Arbetet bygger på följande resonemang:
1. Färdväg mot förnyelse, utveckling och växt handlar om att se
sanningen (Joh 8:32).
2. Färdväg mot förnyelse, utveckling och växt handlar om medvetna
steg (Mark 4:26-28).
3. Färdväg mot förnyelse, utveckling och växt går att mäta (2 Kor
13:5).
4. Färdväg mot förnyelse, utveckling och växt innebär en lång resa
(Mark 14:28).
5. Färdvägen går efter ett tag i en uppåtgående cykel (Joh 15:2).
6. Färdvägen går mot ett mål (Ef 4:12-13).
Församlingar som önskar stöd i sitt utvecklingsarbete tilldelas en handledare. Vi har just
nu möjlighet att ha 140 processer igång samtidigt.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och notera den i protokollet.
§ 75
Arkivfrågor
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport från den utredningsgrupp som
kyrkostyrelsen tidigare utsett, dnr 2014:0012 d.
Sedan rapporten skrevs har gruppen också fått kontakt med ytterligare någon extern
aktör som uttryckt intresse av samarbete.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
Equmeniakyrkan från 1 april 2017 inrättar ett samlat arkiv.
att
som utgångspunkt för arbetet använda utredningen.
att
uppdra åt kansliet
att
utreda möjligheten att inrymma det samlade arkivet i närheten av
eller i anslutning till Teologiska högskolan och Bromma
folkhögskola eller i samarbete med annan part, men även
fortsätta planera för andra lokaliseringsalternativ, till en mindre
årskostnad än den utredningen kommit fram till.
att
utmana den preliminära årliga budgeten om 1,8 Mkr och
återkomma med förslag.
att
därefter återkomma med ett samlat förslag under 2015.
§ 76
Årsplan
Ett redigerat förslag till årsplan, inklusive förslag till princip för var kyrkostyrelsens
sammanträden ska lokaliseras, dnr 2014:0076 b, hade tillsänts styrelsen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa årsplanen.
att
fastställa principen för lokalisering av kyrkostyrelsens sammanträden.
§ 77
Samtal Teologiska Högskolan
Ordförande hälsade Owe Kennerberg välkommen.
Owe Kennerberg berättade om högskolans nuläge och framtid.
För tre år anslöt sig högskolan till det nationella antagningsprogrammet. Det ledde till att
söktrycket på den teologiska utbildningen ökade. Grundtänket när Teologiska högskolan
startade var att en större volym skulle ge en större kompetens och en utbildningsmiljö
som inte var lika introvert som de mindre seminarierna med koppling till endast ett
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samfund, vilket i sin tur skulle leda till bättre utbildade pastorer. De senaste åren har
miljön blivit betydligt mer mångfacetterad.
Det grundläggande uppdraget för högskolan är att utbilda bra pastorer. Det övriga som
görs på högskolan, görs för att pastorsutbildningen ska bli ännu bättre. Vid den senaste
statliga utvärderingen fick pastorsutbildningen omdömet ”hög kvalité” och programmet
för studier i mänskliga rättigheter var ett ynka poäng från ”mycket hög kvalité”. Rektors
slutsats av detta blir en uppmaning till kyrkostyrelsen och Equmeniakyrkan: ”Ni har en
utbildning att vara stolta över!”. Ett annat tecken på det är den spetskompetens inom
både teologi och mänskliga rättigheter som kollegiet besitter. Flera har, och kommer
inom kort, att kallas till professurer inom sina respektive områden vid de större
universiteten.
Samarbetet mellan Equmeniakyrkan och högskolan sköts via ett utbildningsråd som
träffas 2 ggr/år. Där diskuteras frågor som rör pastorsutbildningen. För de
teologistudenter som också är antagna som pastorskandidater i Equmeniakyrkan finns
också ett omfattande program utöver ämnesstudierna som syftar till att rusta dem för
tjänst som pastorer. De har verksamhetsförlagd utbildning, mentorsprogram, andlig
vägledning, andligt forum, röst- och talteknik, gudstjänstseminarier och ska träffa en
legitimerad terapeut under sin utbildningstid. Utöver detta finns samfundsutbildning
som inte högskolan står för.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och notera den i protokollet.
Delegationsordning
§ 78
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till delegationsordning,
dnr 2014:0076 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera delegationsordningen
med följande tillägg: ordförande har informationsplikt till arbetsutskottet
angående löneprocess och den totala lönenivån för kyrkoledarna.
att
därefter fastställa den föreslagna delegationsordningen.
att
uppdra åt Lars Dalesjö att inför kommande sammanträde föreslå hur
direktdelegerade beslut ska återrapporteras till kyrkostyrelsen.
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§ 79
Överföringsfrågor
§ 79.1 Distrikten
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport om hur det går med
överföringen av de gamla distriktens tillgångar, dnr 2014:0081.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
uppdra åt kansliet att återkomma med tydlighet kring hur gårdarna i
regionerna Öst och Väst påverkar distriktsavvecklingen.
§ 79.2 Anders Wibergs minnessten
Olle Alkholm anmälde muntligt att den mark där Anders Wibergs minnessten står
behöver övertas från Svenska Baptistsamfundet.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacksamt motta fastigheten Tuna-Vi 3:6, Hälsingtuna församling,
Hudiksvalls kommun, i gåva från Svenska Baptistsamfundet.
att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 79.3 John och Sonja Österbergs stiftelse
Kyrkostyrelsen utgör förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut
om att befullmäktiga Marianne Dahl Radhe att verkställa placering av stiftelsens kapital
samt att befullmäktiga Christina Backman att ansöka om permutation hos Länsstyrelsen.
Besluten noterades i ett särskilt protokoll.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
§ 79.4 Fonden för teologisk utbildning
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till hur pengarna från
Metodistkyrkans Råd för teologisk utbildning skall tas över av Equmeniakyrkan,
dnr 2014:0078.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
en ny fond bildas, Fonden för teologisk utbildning.
att
en arbetsgrupp tillsätts där representation från Teologiska högskolan,
Stockholm (THS), och kyrkoledningen ingår.
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att

tillsätta Olle Alkholm, kyrkoledningen, Owe Kennerberg, rektor THS, samt två
medarbetare på kansliet; Elisabeth Lindgren och Alf Englund (tidigare medlem
av Metodistkyrkans RTU), i arbetsgruppen.

§ 79.5 Studenthemmen i Uppsala och Lund
Olle Alkholm anmälde och kommenterade handlingarna angående studenthemmet
Waldenströmska i Uppsala, dnr 2014:0075, och Micklagård i Lund, dnr 2014:0008.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
överta det huvudmannaskap som Svenska Missionskyrkan tidigare har haft
gällande studenthemmen.
att
föreslå styrelsen för Waldenströmska studenthemmet att
upplösningsparagrafen § 11 får följande lydelse:
Beslut om stiftelsens upplösning fattas av styrelsen och skall för att gälla
godkännas av förtroendenämnden. I händelse av upplösning skall stiftelsens
egendom tillfalla Equmeniakyrkan, att efter dess gottfinnande användas för ett
stiftelsens syfte närliggande ändamål.
att
uppdra åt kansliet att bereda hur förtroendenämndens sammansättning ska se
ut inför övertagandet.
att
samtidigt uppdra åt kansliet att arbeta för att stadgarna också ändras så att
förtroendenämnden utgörs av färre personer än nuvarande förslag.
att
med dessa förändringar tillstyrka förslaget till nya stadgar för Stiftelsen
Waldenströmska studenthemmet.
att
uppdra åt Svenska Missionskyrkans kyrkostyrelse att föreslå nödvändiga
stadgeändringar för att överföringen av huvudmannaskap ska kunna
genomföras.
Ekonomi
§ 80
§ 80.1 Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2014:0003 h.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 80.2 Kapitalförvaltningsrapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2014:0003 g,
en uppdaterad handling skickades ut under mötet, dnr 2014:0003 i.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 80.3 Rapport från Derbo Förvaltning AB
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport, dnr 2014:0063 b, och
delårsbokslut, dnr 2014:0003 e, från Derbo Förvaltning AB.
Christer Jonsson rapporterade också muntligt att arbetet med att försälja
Missionsskolan 1 är i sin slutfas och kommer troligen slutföras i december 2014. I avtalet
kommer det stå att köpeskillingen ska tillfalla Equmeniakyrkan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 81
Information om förslag till församlingsstadgar och församlingsordning
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till församlingsordning,
dnr 2014:0079. Han rapporterade också att det förslag till stadgar för församling som
kyrkokonferensen redan tidigare har beslutat om, nu har uppdaterats så att det står
Equmeniakyrkan i dokumentet.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
Huvudmannaskap mm
§ 82
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en sammanställning av Equmeniakyrkans
huvudmannaskap och arbetsgrupper, dnr 2014:0077.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppmana kyrkostyrelsens ledamöter att skicka ev synpunkter till Olle Alkholm.
att
uppdra åt kansliet att uppdatera befintligt dokument.
att
därefter tacka för rapporten.
§ 83
Tillkommande ärenden
§ 83.1 Verksamhetsplan
Ordförande hälsa Johan Arenius välkommen.
Sara Möller, Miriam Carlsson och Per Rydwik hade förberett en process för att arbeta
med att prioritera och benämna de strategiska indikatorerna och bestämma vilka som
ska presenteras för kyrkokonferensen. En handling hade skickats ut, dnr 2014:0014 c.
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Kyrkostyrelsen inledde med att samtala i grupper kring vilka indikatorer som ska
presenteras för kyrkokonferensen under respektive riktningsmål, dnr 2014:0014 d.
Därefter genomfördes en prioriteringsövning för att få fram vilka områden som ska
prioriteras i kansliets arbete under 2015. Kyrkostyrelsen fick 10 poäng var att fördela
mellan de åtta riktningsmålen:
19 röster
… profetisk röst i samhället
18 röster
… funktionell och hållbar struktur och ekonomi
17 röster
… inspiration och stöd för församlingar i utveckling
17 röster
… församlingsplantering
16 röster
… praktisk diakoni och klimaträttvisa
15 röster
… språk, mötesplatser och former för överlåtelse
10 röster
… samtal om enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund
8 röster
… kyrka för hela livet som utgör en mångfald av människor
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera arbetet i protokollet.
§ 83.2 Regionala förtroenderåd
De regionala kyrkoledarna hade skrivit en skrivelse angående de regionala
förtroenderåden, dnr 2014:0082.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att sammanfatta och förtydliga förtroenderådens roll och
återkomma med en rapport till kyrkostyrelsens kommande sammanträde.
§ 83.3 Rapport från regionfester
Lasse Svensson och Hans Andreasson hade varit på regionfesterna i Svealand och Mitt
under lördagen och lämnade en kort rapport. Flera av kyrkostyrelsens ledamöter hade
också varit med vid de andra regionfesterna som varit i oktober.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 84
Tidigare protokoll
Arbetsutskottet: 2014-04-06, 2014-08-25, 2014-10-09
Kyrkostyrelsen: 2014-05-28, 2014-05-31, 2014-06-14, 2014-09-05 – 06
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.
§ 85
Kommande sammanträden
Kyrkostyrelsen beslutade
att
till tidigare beslut om datum lägga följande beslut om lokalisering av
kommande sammanträden.
2014
20/11
AU
5-6/12
KS
Örestrand

att

2015
22/1
AU
6-7/2
KS
Stockholm
17/2
AU
13-15/3
KS
Göteborg
27/4
AU
13/5 (kväll) KS
i samband med kyrkokonferensen
14-17/5
Kyrkokonferens
28/5
AU
13/6
KS
Stockholm/Alvik
4-6/9
KS
sammanträdet i oktober 2015 ligger den 24-25 oktober och lokaliseras till
Skåne (Malmö/Helsingborg) för att gemensamt fira början av samarbetsavtal
med metodisterna.

§ 86
Kommande evenemang
Olle Alkholm informerade om att Sune Fahlgrens docentföreläsning tisdag 28 oktober kl.
16.15 om ”Equmeniakyrkans ecklesiologiska äventyr”.
Tomas Bjöersdorff och Sara Möller kommer att vara med på Vinterkonferensen 12-15
januari 2015.
Avslutning
§ 87
Ordförande avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Sara Möller
Justerare
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