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§ 87
Inledning
§ 87.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande inledde sammanträdet med en kort andakt och öppnade sedan
sammanträdet.
§ 87.2 Närvaro
Lyra Sema frånvarande. Lars Dalesjö, Hani Ghattas, Christer Jonsson, Malin Lagerlöf, Sara
Möller samt Per Rydwik hade anmält sen ankomst.
§ 87.3 Val av protokollsjusterare och sekreterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Torbjörn Jacobsson att jämte ordförande justera protokollet.
att
utse Olle Alkholm till sekreterare.
§ 87.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
99.1
Kyrkokonferensen 2017 – rapport
99.2
Kompetensutveckling
§ 87.5 Rapport från kyrkoledarna
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2015:0002 h, i, k. Ett
samtal om vad det kan komma att betyda för Teologiska högskolan att samarbetet med
Stockholms musikpedagogiska institut avbryts fördes.
Kyrkostyrelsens samtalade också om innehållet i strategidagarna, där regionala
kyrkoledare och ledningsgruppen möts till samtal. Kyrkostyrelsen tänkte tillsammans
kring om eller hur viktigt det är att kyrkoledningen på olika nivåer har en enhetlig
uppfattning i olika frågor och i så fall vilka frågor. Samtalet landade i att mångfalden är
vår styrka, inte en svaghet.
Kyrkostyrelsen samtalade också något om kyrkoavgiften och hur våra kampanjer för den
eventuellt påverkar våra relationer till Svenska kyrkan.
Lasse Svensson rapporterade muntligt att vi har fått ett svar från Gustaf Fridolin
angående båt i Medelhavet. Svaret visar dessvärre inte något stöd för tanken och är
därmed inte möjligt att arbeta vidare utifrån.
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Lasse hälsade också från regionerna och medarbetarförbundet. Framöver kommer
kyrkostyrelsen behöva samtala om ordinerades identitet och roll, inte minst i relation till
pensionerade medarbetare.
Inför samtalet med Diakonia diskuterade kyrkostyrelsen också hur
verksamhetsgranskningen av Diakonia kan gå till. Inför årsmötet kommer ett förslag som
innebär att det verksamhetsgranskande utskottet ersätts med styrning och uppföljning
via huvudmannasamtalen att presenteras.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 87.6 Rapport från Equmenia
Kyrkostyrelsen hade fått en skriftlig rapport, dnr 2015:0004 e.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 88
Diakonia
§ 88.1 Kravprofil generalsekreterare
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till kravprofil för Diakonias nya
generalsekreterare, dnr 2015:0083 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra år kansliet att utifrån dagens samtal skriva om förslaget:
- lyfta upp stycket om kristen värdegrund tidigare i texten
- ersätta begreppet god predikant med god kommunikatör
att
därefter fastställa kravprofilen för Equmeniakyrkans del.
§ 88.2 Besök från Diakonia
Ordförande hälsade Bo Forsberg och Pether Nordin välkomna. Även Ulrika Morazán
deltog i samtalet.
Inför sammanträdet hade en uppföljning av avsiktsförklaringen mellan Diakonia och
Equmeniakyrkan, dnr 2015:0012 b, skickats ut.
Kyrkostyrelsen samtalade med Bo Forsberg och Pether Nordin utifrån Bo Forsbergs
inledning:
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Det är positivt med täta kontakter mellan Diakonia och Equmeniakyrkan. Diakonia har
under två år arbetat med en global strategi för de kommande fem åren. Den sätts igång i
januari 2016. Samarbetspartners i andra länder har varit involverade i arbetet med
strategin. Huvudområdena är; genusfrågor, demokrati, mänskliga rättigheter, konflikt
och rättvisa.
Hösten 2015 har förändrat mycket i vår del av världen och en del av vårt arbete behöver
nu prövas i ljuset av den aktuella flyktingsituationen. Humanitära kriser kommer att bli
allt vanligare och klimatkonsekvenser riskerar att leda till stora folkomflyttningar
framöver. Det privata näringslivet och de stora företagen är viktiga samtalspartners
framöver när det gäller utvecklingen i världen.
Tidigare har Diakonia ibland känt att de har ”kört fast” i samverkan med huvudmännen.
Förväntningarna har varit otydliga eller för stora. Nu försöker vi börja i att göra det som
är möjligt att göra. Vi har en gemensam kristen värdegrund, men det är skillnad på att
vara kyrka och att vara biståndsorganisation. Ett antal arbetsgrupper har arbetat med
gemensamma frågor. Ledningarna för Diakonia och Equmeniakyrkan har bokat in
gemensamma möten. Vi har också genomfört några gemensamma personalsamlingar
med uppdatering gällande aktuella frågor, t ex. det pågående klimatmötet i Paris.
Vi behöver värna om och utveckla relationen till Svenska Alliansmissionen när det gäller
det gemensamma huvudmannaskapet i Diakonia. Alliansmissionen sitter inte fysiskt lika
nära och har även ett mindre kansli vilket gör att vi tillsammans med Diakonia och
Alliansmissionen behöver hitta former för deras engagemang och närhet, både på
tjänstemannanivå och i rollen som huvudmän.
Flyktingsituationen har vi inte varit förberedda på, men om vi lägger samman alla de
resurser Equmeniakyrkan har genom olika typer av huvudmannaskap, kan vi bli
effektivare i vårt arbete. Frågor om mänskliga rättigheter är aktuella idag i Sverige på ett
nytt sätt och asylrätten är inte längre självklar. Det finns en slags osäkerhet i det svenska
civila samhället när det gäller värdegrundsfrågor och flera politiska partier har bytt kurs
under den gångna tiden. Under hösten har det funnits planer på att använda upp emot
50-60 % av biståndsbudgeten för att täcka kostnader för flyktingmottagande i Sverige.
Olika departement fick uppmaning om besparingar när det i själva verket handlade om
ökade behov med tanke på det stora antalet nyanlända. Den 17 december 2015 kommer
regeringen att fatta beslut angående biståndspengarna och flyktingmottagandet. Det
kommer troligen ett generellt tak på 30 % gällande biståndspengar för arbete i Sverige.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 89
Idésamtal Internationella relationer
Ordförande hälsade Ulrika Morazán välkommen. Ulrika anmälde och kommenterade en
kort rapport, dnr 2015:0095.
Ett samtal följde där följande lyftes:
- Mission 2020, regionplaner och landplaner
Kyrkostyrelsen samtalade om upplägget kring ”Församlingens missionär” och
förhållandet mellan generellt givande till Equmeniakyrkans mission respektive mer
riktade insatser, vilka ofta efterfrågas av församlingarna. ”Församlingens missionär”
har varit ett försök att möta denna efterfrågan. Dock finns viss risk att vissa
missionärer och projekt inte är tillräckligt attraktiva. Upplägget riskerar också att
skapa ett överdrivet fokus kring vad som utförs av svenska missionsarbetare.
-

Tänd ett ljus
Just nu pågår insamlingen till internationell mission under temat ”Tänd ett ljus”. Det
är viktigt att vi också uppmuntrar till och prioriterar kontinuerligt givande.

-

Skugga en kyrkoledare
Internationella relationer har börjat planera för att, som ett led i att stärka tanken på
ömsesidighet, kunna bjuda in en kyrkoledare från en samarbetskyrka till att ”skugga”
och följa en kyrkoledare under 2 – 4 veckor hösten 2016. Även ett
kyrkostyrelsesammanträde skulle i så fall rymmas under den tiden. Förslaget
bejakades av kyrkostyrelsen.

-

Ömsesidighet
Tanken på ömsesidighet i mission behöver hållas ständigt levande. Vi behöver då
också fundera på vad vi i Sverige behöver av impulser och påverkan från våra
samarbetskyrkor. Det är viktigt att begreppet inarbetas i region- och landplaner.
Trots att vi talat om det länge verkar tanken ändå inte ha slagit rot riktigt.
Kyrkostyrelsen beslutade
att notera samtalet i protokollet.

§ 90
Angående flyktingsituationen
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skrivelse angående flyktingsituationen,
dnr 2015:0088 b. Sedan handlingen skrevs hade regeringen beslutat om ett extra anslag
till trossamfunden för att täcka merkostnader relaterade till flyktingsituationen. För
Equmeniakyrkans del uppgår anslaget till 1,6 Mkr.
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Ett samtal följde där bl.a. följande lyftes:
- Inte bara församlingar utan också gårdsföreningar och liknande måste kunna få del
av anslaget.
- Medel kan komma att anslås även för kommande år.
- Vi behöver kommunicera att det fortfarande saknas bostäder.
- Kansliet ska ha ett möte med vår försäkringsmäklare för att samtala om premier och
självrisker. Equmeniakyrkan räknar med att kunna hjälpa församlingarna med
självriskeliminiering.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
kontakter ska tas med försäkringsmäklaren för att så långt som möjligt
säkerställa att våra församlingar och gårdar får nödvändigt försäkringsskydd i
relation till flyktingarbetet.
att
någon generell ”självriskelimineringsgaranti” inte ska ställas ut utan beslutas i
varje enskilt fall där det kan bli aktuellt.
att
i övrigt notera samtalet i protokollet.
§ 91
Samverkansavtal med Betaniastiftelsen
Olle Alkholm presenterade ett förslag till samverkansavtal med Betaniastiftelsen,
dnr 2015:0087 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
godkänna samverkansavtalet med Betaniastiftelsen.
World Methodist Conference
§ 92
Olle Alkholm presenterade en pro memoria angående förutsättningarna för att arrangera
World Methodist Conference 2021, dnr 2015:0093. Slutgiltigt beslut kommer att fattas
vid något av de första sammanträdena 2016. Kyrkostyrelsen konstaterade att det vore
spännande om denna konferens kunde arrangeras i Sverige. Ytterligare information
väntas från WMC innan beslut kan fattas. Det skulle eventuellt kunna samordnas med
kyrkokonferensen och visa på möjligheterna för våra kontakter världen över att växa.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 93
Remissvar Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan
Olle Alkholm anmälde och kommenterade Equmeniakyrkans samlade remissvar,
dnr 2015:0041 e. Flera samarbetskyrkor känner inte igen sig i dokumentet. Det bör också
framgå i det slutgiltiga dokumentet att det viktigaste är att församlingarna lever med en
ekumenisk grundhållning, inte att man undertecknat formella dokument.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 94
Lokalupprustningsfond
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag angående
lokalupprustningsfond, dnr 2015:0092.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
en lokalupprustningsfond skapas med medel från regleringsfonden (3 346 tkr)
samt en del av gåvan från Trefaldighetskyrkan (5 250 tkr), totalt 8 596 tkr.
att
uppdra åt fördelningsrådet att ta fram kriterier för ansökan samt besluta om
bidrag.
§ 95
Ekonomi
§ 95.1 Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr
2015:0003 o.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 95.2 Hantering av ägartillskott och reverser
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag angående hantering av
ägartillskott och reverser, dnr 2015:0082 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
reversen för Verkstadsklubben 10 på 29 Mkr skrivs av genom avräkning mot
det villkorade aktieägartillskottet per den 2015-03-31.
att
befintligt lån från Equmeniakyrkan till Derbo om 15 Mkr skrivs av genom
avräkning mot det villkorade aktieägartillskottet per den 2015-03-31.
att
bolagets kortfristiga fordran på Equmeniakyrkan avseende lämnat, men inte
utbetalt, aktieägartillskott 2014 om 3 510 tkr, skrivs av genom avräkning mot
det villkorade aktieägartillskottet per den 2015-03-31.
att
reverserna för Hälsan 6, om 67 Mkr, och Odlingen 14, om 59 Mkr, behålls tills
vidare men att räntan justeras till 2 % från 2015-04-01 med en löptid på fem år
till och med den 2020-03-31.
§ 95.3 Mattan 6
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en skrivelse angående Mattan 6,
dnr 2015:0084 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
de båda lånen till Mattan 6 Service AB läggs samman till ett lån om totalt
34 Mkr.
att
räntesatsen för lånet sätts till 2,5 % och har en löptid om 3 år med början 201601-01.
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§ 95.4 Budget 2016
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget 2016,
dnr 2015:0094.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa budgetförslaget.
§ 96
Konsensus
Olle Alkholm anmälde en handling angående konsensus, dnr 2015:0091.
Kyrkostyrelsen samtalar utifrån handlingen i fyra grupper. Samtalen inleds med
gemensam bön. Grupperna redovisade sedan från samtalen:
- Viktigt att vara varsam med hur bön används så det inte blir ett maktmedel. Vi tycker
att vi ska testa konsensusförfarande i några frågor vid kyrkokonferensen 2016. Går
det att använda webben i förväg istället för påverkanstorg? Ordet kategori är bättre
än ordet kvot. Påverkanstorg är ju en slags konsensus, men vi kanske behöver mer
aktiva processledare. Hur ska påverkanstorget blir en integrerad del av
konsensusmodellen? Det behöver vara enkelt i konferensen att visa vad man tycker.
- Vi tror på alternativ två där vi testar på några frågor vid årets konferens.
- Vi hade olika bilder av konsensus när vi började samtalet. Ett konsensustänk skulle
kunna tillämpas vid ett vanligt beslutsfattande. Syftet måste vara att öka
delaktigheten och intresset för våra konferenser. Om vi ska prova konsensus i några
frågor redan 2016 behöver det vara tydligt redan i konferenshandlingarna vilka de
frågorna är och hur man går tillväga. Skulle det vara möjligt att skapa ett digitalt
påverkanstorg som börjar en månad före den fysiska konferensen?
- Även vi förordar learning by doing enligt alternativ två. Påverkanstorget har sina
begränsningar. Konsensus kan passa när det gäller lärofrågor. Kansliet bör förbereda
några frågor till sammanträdet i januari som passar för konsensus i kyrkokonferensen
2016. Påverkanstorget kan vi inte ta bort direkt eftersom många ombud nu är vana
vid det arbetssättet. Det känns viktigt att vi i konferensen kommer ifrån känslan av
att några blir vinnare och andra förlorare när beslut fattas.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att förbereda för behandling av några frågor i enlighet med
konsensusmodeller vid kyrkokonferensen 2016, enligt handlingens alternativ
två.
att
utse Andreas Möller att vara styrelsens representant i förberedelsearbetet.
§ 97
Skrivelse från Kristen och kvinna
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skrivelse från Kristen och kvinna,
dnr 2015:0090. Ett samtal följde som kom att beröra hur vi relaterar till organisationer i
kyrkans närhet som medarbetarförbundet, sångarförbundet, musikkårerna och
kvinnoorganisationen Kristen och kvinna.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
återremittera frågan till kansliet.
att
uppdra åt kansliet att vid ett kommande sammanträde belysa hur kyrkans
relationer till andra organisationer kan se ut samt hur och om dessa kan
använda kyrkans namn.
§ 98
Representation vid folkhögskolornas stämmor våren 2016
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt ledamöterna att anmäla till Helen Åkerman vilka av folkhögskolornas
stämmor de skulle kunna vara med på.
§ 99
Tillkommande ärenden
§ 99.1 Kyrkokonferensen 2017
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en rapport från styrgruppens sammanträde
angående kyrkokonferensen 2017, dnr 2015:0096.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Helen Åkerman och Andreas Möller att snarast återkoppla till
styrgruppen för kyrkokonferensen 2017 hur mycket tid som kommer att
behövas för förhandlingar under kyrkokonferensen 2017.
§ 99.2 Kompetensutveckling
Hans Andreasson efterfrågade en rapport gällande uppföljningen av konferensbeslut
som påverkar fortbildningsprogrammet. Olle Alkholm svarade att det kommer till
sammanträdet i januari 2016.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 100

Protokoll

Fördelningsrådet 2015-09-11
Kyrkostyrelsen 2015-10-24 – 25
Arbetsutskottet 2015-11-19

Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga protokollen till handlingarna.
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§ 101

Kommande sammanträden

2016
13/1
29 – 30/1
17/2
11 – 13/3
13/4
4/5 (kväll)
5 – 7/5
25/5
11/6
2 – 4/9
21 – 22/10
3 – 4/12

AU
KS
AU
KS
AU
KS
KS
AU
KS
KS
KS
KS

Stockholm, fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00
Göteborg, fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00
I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 16.00
Kyrkokonferens
Alvik, kl. 9.30 – 16.30
Fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00
Stockholm, fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00
Vårgårda (konferensort), lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00

§ 102
Kommande evenemang
Inga kommande evenemang att rapportera.
§ 103
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet och önskade alla en god jul!
Vid protokollet

Olle Alkholm
Sekreterare
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Torbjörn Jacobsson
Justerare
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