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§ 73
Inledning
§ 73.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet.
§ 73.2 Närvaro
Johan Adolfsson, Tomas Bjöersdorff och Torbjörn Jacobsson hade anmält förhinder. Per
Rydwik och Göran Bondesson hade anmält sen ankomst.
§ 73.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Marie Töllborn att jämte ordförande justera protokollet.
§ 73.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
85.1
Hela människan
85.2
Insändare
85.3
Folkhögskolerådet
§ 73.5 Kyrkoledarnas rapport
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0002 e.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 73.6 Rapport från Equmenia
Joakim Lundqvist rapporterade muntligt att Equmenia nu kommer att gå ifrån den
övergångslösning som innebar att ordförande arvoderades på 100 %. Ordförande
kommer alltså bli mindre kansliorienterad och mer styrelseorienterad. En del av det
arbete som ordförande gjort på kansliet kommer istället att göras av en biträdande
generalsekreterare. I samband med riksstämman 11-13 november 2016 kommer Joakim
att avgå. Valberedningen har föreslagit Ludvig Essebro som ny ordförande.
Förhandlingarna med Scouterna är i sitt slutskede och det ser ut att kunna bli ett avtal
Equmenia kan vara nöjda med.
Han berättade också att, trots att Equmenia hade budgeterat för en minskning av
statsbidragen, så ser minskningen ut att bli ytterligare 700 tkr kommande år.
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Minskningen beror till största delen på att fler organisationer ansöker, så att potten ska
fördelas på fler.
Angående personalsituationen kommer 7 personer av 13 anställda avtackas vid
årsskiftet. Många av dem har dock varit vikarier, där ordinarie innehavare kommer
tillbaka.
Henric Götefeldt är också en av dem som slutar. Han har under en tid gjort ett
projektarbete kring integration, vilket har resulterat i ett material för föreningarna, som
kommer att skickas ut till alla föreningar efter riksstämman.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 73.7 Konsensusmetoder – vad ska vi tänka på?
Kyrkostyrelsen talade om konsensusmetoder och eventuella konsekvenser för
sammanträdet.
Helen Åkerman berättade att Katalina Tahaafe Williams kommer till Stockholm den
7 december. Hennes uppdrag är att inspirera och undervisa om konsensusmetoder för
att det sen ska kunna föras vidare till församlingar och ombud. Kyrkostyrelsen inbjöds att
delta vid detta tillfälle.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Helen Åkerman och Andreas Möller att till ett kommande
sammanträde förbereda en kort workshop kring konsensusmetoder för
kyrkostyrelsen.
Idésamtal
§ 74
§ 74.1 Equmenia
Ordförande hälsade Carin Dernulf välkommen. Carin Dernulf och Joakim Lundqvist ledde
samtalet utifrån följande utgångspunkter:
- Vad innebär det att arbetet är anförtrott åt Equmenia, i teorin och praktiken?
- Vad betyder det att Equmenia är nära knutet till Equmeniakyrkan, men ändå
självständigt?
- Hur bygger vi broar emellan så att vi är ett fast vi är två?
- Vad har ni för känsla kring uppdelning mellan församling och förening.
- Hur kan vi gemensam överbrygga det gapet som finns i vissa sammanhang?
3 (13)

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2016-10-28– 2016-10-30
I samtalen nämndes bl.a. följande:
Det är ett förtroende att faktiskt släppa barn- och ungdomsarbetet. Det är också viktigt
att inte glömma bort barn- och ungdomsarbetet också i kyrkan. Även om det utförs av
Equmenia och föreningarna är det en del av kyrkan också, eftersom det är därifrån de
kommer som sedan blir kyrkan. Equmeniakyrkan behöver därför fundera på hur man är
en kyrka för ungdomarna, så att inte Equmenia ”tvingas” vara det.
Vilka skulle konsekvenserna bli om Equmenia och Equmeniakyrkan drev ifrån varandra
teologiskt? Equmenia driver inte teologiska frågor, men t.ex. ett ledarmaterial kan ändå
vara teologiskt eller spegla en teologisk ståndpunkt. Viktigt att fundera på vilka frågor vi
gör tillsammans och vilka vi gör var för sig. Ska t.ex. material som Equmenia ger ut
stämmas av med kyrkoledningen?
Det är sunt och viktigt att ha ett ungdomsförbund som utmanar och ifrågasätter, men vi
kan ändå behöva fundera på varför vi fortsätter att ha det uppdelat. Är det statsbidraget
som är argumentet? Den demokratiska fostran? Eller finns det andra skäl?
Vem kommer till vem? Den som klagar på att ungdomar inte kommer till
kyrkan/gudstjänst kanske ska börja med att besöka ungdomsverksamheten? Signaler är
viktiga och skickas åt ”alla håll”.
För att öka känslan av att vara olika delar av samma helhet är det viktigt att det som går
att göra gemensamt, också görs gemensamt. De nationella kanslierna har en viktig
uppgift att vara förebilder här och vara tydliga med att mycket görs gemensamt.
Flera av de föreningar som det går bäst för har en ganska svag koppling till församlingen.
För att underlätta samarbetet är det viktigt att identifiera gränslanden mellan
organisationerna. Barnfamiljer är ett sådant. Det övergripande ansvaret för
verksamheter där båda organisationerna är involverade behöver också definieras.
Exempel på sådana är t.ex. Apg29 och Puls. Generellt kan sägas att gemensamma projekt
bör vara gemensamt ansvar, men att det inte måste betyda att resurser fördelas eller ska
bidras med till 50/50.
Församlingen kan aldrig backa från det yttersta ansvaret för barns och ungdomars kristna
fostran. Konfirmation och söndagsskola är därför exempel på verksamheter som måste
göras tillsammans, församling och förening, Equmeniakyrkan och Equmenia.
Inför gemensamt styrelsemöte: Vilka roller har vi? Strategi och samtal.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
att
samtalen i det gemensamma styrelsemötet i mars behöver vara ett strategiskt
samtal om vilka roller vi har.
§ 74.2

Internationellt arbete
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Ordförande hälsade Gerard Willemsen välkommen.
Han rapporterade muntligt att Equmeniakyrkan har samarbeten med närmare 30 länder,
där Filippinerna är det senaste tillskottet. Det praktiska ansvaret för samarbetet med
Filippinerna kommer att ligga hos Ansgarskyrkan, Lidingö. Detta sätt att arbeta hoppas
han ska kunna bli en förebild för fler samarbeten framöver.
De anställda vi har i utlandet är både missionärer, lokalanställda samt volontärer. Det
finns en efterfrågan hos våra samarbetspartners på missionärer och vi får också ofta
frågor från människor som skulle vilja göra något. Just nu förs t.ex. samtal med ett par
som är på väg till Spanien och ett till Kongo Kinshasa. Vi har också ett antal missionärer i
Sverige och just nu förbereds också för att ta emot ett par från Evangelical Covenant
Church i USA för att jobba med migranter i Malmö.
Missionsutbildningen MiC startade i september med studenter från flera länder, dock ej
från Sverige. Utbildningen är ett samarbete mellan Pactokyrkan i Ecuador och
Equmeniakyrkan.
Han lyfte också frågan om varför vi behöver internationell mission, en fråga han ofta
möter. Två viktiga skäl är dels att kyrkan är världsvid och för att vara en del av den
världsvida kyrkan behöver vi också ha kontakt med den, dels att internationellt
samarbete berikar vår teologi. Många samtal har förts om att fokusera det
internationella arbetet. Oftast har samtalen då handlat om geografisk fokusering, men
Gerard delade nu också tankar med kyrkostyrelsen om att eventuellt hellre tänka
tematiskt (förslag på tänkbara teman fanns i det samtalsunderlag kyrkostyrelsen hade
fått inför sammanträdet, dnr 2016:0090).
Dessutom tillkommer katastrofer av olika slag som vi blir involverade i, men som inte går
att planera eller förutse.
Kyrkostyrelsen samtalade i två grupper. I samtalen nämndes bl.a. följande:
- Eftersom vi har fler länder nu kan det bidra till att man i församlingarna inte längre
har riktigt samma känsla för det man tidigare var engagerad i.
- Vi behöver samtala mer om gränsdragningen mellan vad vi gör som kyrka och vad
Diakonia gör.
- Katastrofinsatser – är det något som kyrkan ska ägna sig åt eller är Diakonia bättre på
det? Det är också en trovärdighetsfråga – händer det något, måste vi reagera, om så
bara med uppmaning till förbön.
- Intressant med tematisk tanke snarare än geografisk orientering. Kan leda till att vi
bygger upp en kompetens, men man måste också fråga sig om det är möjligt. Vi
behöver prioritera mer, och vi behöver nog göra det både tematiskt och geografiskt.
Är det möjligt att behålla en relation och gemenskap med dem vi prioriterar lägre?
- Att vara kyrkor tillsammans är ett så självklart tema att vi nästa glömmer bort det.
Detta är ju egentligen grunden till varför vi gör saker – för att vi är kyrka.
5 (13)

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2016-10-28– 2016-10-30

Gerard Willemsen förtydligade att samtal ständigt förs med Diakonia kring hur vi på
bästa sätt använder våra gemensamma resurser. Grundprincipen är att det är Diakonia
som genomför utvecklingsarbete. Det är dock inte hundraprocentigt genomfört, vilket till
viss del beror på att flera av kyrkans långa samarbeten inte lever upp till de krav Diakonia
ställer på sina samarbetspartners.En annan viktig aspekt är att Guds mission, som vi är en
del av, är en helhet; både förkunnelse genom ordet och genom det vi gör. Både diakonia
(omsorg), martyria (vittnesbörd) och koinonia (gemenskap) behövs. Det är som en
trebent pall och om man plockar bort en av de tre, så faller de andra ihop. I de fall
Equmeniakyrkan är involverad i något utvecklingsarbete, så är det en del av en
samarbetskyrkas arbete. Det vi gör med SIDA-bidrag går via Svenska Missionsrådet, som
är mer inriktade mot mindre projekt. Hälsoprojekt går inte att få SIDA-medel till, så då
använder vi helt och hållet våra egna medel. Det är också en väldigt tydlig insats som vår
samarbetskyrka gör. Samarbetet med Diakonia har utvecklats positivt och det ska det
också fortsätta att göra.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 75
Kyrkokonferensens beslut
Olle Alkholm rapporterade muntligt att
- Finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet samt Uttaxering av avgifter;
webbenkät till ordförande och kassörer skickas ut inom kort.
- Inga kärnvapen i Sverige och Verksamhetsplan har hanterats i enlighet med
konferensens beslut.
- Ekumenisk överenskommelse avvaktar Svenska kyrkans beslut i slutet av november.
- Övriga beslut i kyrkokonferensen arbetas med på olika sätt. Samtliga har ansvariga
tjänstemän utsedda.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
Regionfrågor
§ 76
§ 76.1 Val av regionala kyrkoledare
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en arbetsbeskrivning för proceduren kring val
av regionala kyrkoledare, dnr2016:0068 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa arbetsbeskrivningen.
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att

utse Susanne Rodmar och Göran Bondesson att från kyrkostyrelsen ingå i
arbetsgruppen.

§ 76.2 Regionöversyn
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en uppdaterad handling kring
regionöversynen, dnr 2016:0076 c. Handlingen behövde redigeras i punkterna med
direktiv så att den sista meningen i punkten 3 stryks.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera direktiven.
att
därefter fastställa dem.
§ 76.3 Regionala träffar – beslut
Lasse Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till regionala träffar,
dnr 2016:0069 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet
att
organisera regionala träffar inför kyrkokonferensen 2017, enligt
förslaget.
att
säkerställa att inte felaktiga formuleringar gällande nya metoder
sprids.
att
notera vid vilka samlingar närvarande ledamöter kan delta:
Västerås
ev Per Rydwik, Lyra Sema
Väst 1
Miriam Carlsson
Väst 2
Miriam Carlsson eller Sara Möller
Linköping
Per Rydwik
Helsingborg
Göran Bondesson
Stockholm
Margareta Larsson, Lyra Sema, Andreas Möller
Väst 3
Miriam Carlsson eller Sara Möller
att
uppdra åt de ledamöter som inte är här idag att mejla till Klas Johansson, som
sedan sammanställer fördelningen.
att
ta upp fördelningen igen vid sammanträdet i december.
Teologiska kommittén
§ 77
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en handling gällande teologiska kommittén,
dnr 2016:0088 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
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att

tacka teologiska kommittén för det arbete den har utfört och därmed avsluta
kommittén.

§ 78
Equmeniakyrkans arbete med asylsökande och nyanlända
Olle Alkholm anmälde en rapport angående Equmeniakyrkans arbete med asylsökande
och nyanlända, dnr 2016:0092.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 79
Hur många pastorer och diakoner behövs?
Olle Alkholm anmälde och kommenterade hela rapporten angående pastorer och
diakoner i Equmeniakyrkan, dnr 2016:0077 b. En kort rapport om utredningen lämnades
vid kyrkostyrelsens sammanträde 2016-09-03 – 04.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt arbetsutskottet att förbereda samtal med Rune W Dahlén och Marie
Lindholm i januari vid sammanträdet i december.
§ 80
Ekonomi
§ 80.1 Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport,
dnr 2016:0003 e, och en delårsrapport från Derbo förvaltning AB, dnr 2016:0093.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporterna till handlingarna.
§ 80.2 Kapitalförvaltningsrapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kapitalförvaltningsrapport,
dnr 2016:0004 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 80.3 Budget 2017
Marianne Dahl Radhe och Lasse Svensson anmälde och kommenterade en promemoria
angående principiella överväganden angående budget 2017, dnr 2016:0020 c.
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Ett samtal följde om vilka prioriteringar som är de rätta att göra. De föreslagna
satsningarna för församlingsgrundande arbete samt kompetensutveckling för
medarbetare bedömdes som viktiga. Viss tveksamhet gällande förslaget om
medlemskommunikation hördes. Dessutom lyftes frågan om i hur stor utsträckning
kyrkostyrelsen kan besluta om att använda det egna kapitalet i de fall det inte finns
ändamålsbestämda medel för finansiering utanför det budgetförslag kyrkokonferensen
fattade beslut om.
Kyrkostyrelsens beslutade
att
uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med förslaget till
budget.
§ 81
Förvaltningsfrågor
§ 81.1 Pensionsutredningen
Ordförande hälsade Margareta Smedberg Andersson välkommen. Hon och Marianne
Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till samordning av bildarsamfundens
pensionslösningar, dnr 2016:0079 b. Styrelsen hade också fått del av den utredning som
revisionsfirman Öhrlings PricewaterhouseCoopers hade gjort, dnr 2016:0079 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att förhandla med fackliga motparter om att avsluta aktivt
intjänande i SBs pensionsstiftelse och att överföra de personerna till
Equmeniakyrkans (tidigare Missionskyrkans) pensionslösning i egen regi.
att
alla församlingar fortsättningsvis rapporterar alla sina anställda genom
pensionsmodulen i Repet.
att
alla församlingar betalar samma tjänstepensions- respektive försäkringsavgift
oavsett tjänstepensionslösning till den gemensamma pensionshanteringen
samt samma personalvårdsavgift.
att
uppdra åt kansliet
att
se över på vilket sätt personalvårdavgift kan tas in även från de
församlingar som inte kan ingå i Repets pensionsmodul.
att
utreda huruvida en självrättelse avseende avkastningsskatt för
föregående år ska utformas i samråd med kyrkans revisorer.
§ 81.2 Överås
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en promemoria angående Överås,
dnr 2016:0089 b.
Ett samtal följde.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Claes Jonsson och Derbo förvaltning AB att inkomma med en aktuell
rapport till arbetsutskottets sammanträde i november.
§ 81.3 Vallda kapell
Olle Alkholm anmälde ett förslag till beslut angående Vallda kapell, dnr 2016:0082 c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bistå föreningen med ett årligt anslag om 25 000 kr under fem år med början
2017.
att
detta beslut inte ska anses vägledande i eventuella liknande framtida ärenden.
att
bidraget beslutas om mot krav på rapport från föreningen om hur bidraget har
använts.
§ 81.4 Direktiv till utredning om Equmeniakyrkans förmögenhetsförvaltning
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till direktiv till utredning
om Equmeniakyrkans förmögenhetsförvaltning, dnr 2016:0084.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa direktiven.
att
fastställa tidsplanen med en justering under rubriken ”KS möte mars 2017”.
Texten ska lyda: Förslag till ny kapitalförvaltningspolicy samt eventuellt förslag
till ny organisation inklusive rapportering och förmögenhetspolicy.
att
utse Torbjörn Jacobsson och Per Rydwik från kyrkostyrelsen samt Marianne
Dahl Radhe från kansliet som styrgrupp för projektet.
att
avsätta medel till en extern konsult till ett belopp av max 200 000 kronor för att
genomföra utredningen (redovisas som en kostnad för kapitalförvaltning) att
under 2017 genomföra en screening av värdepappersportföljen utifrån den nya
kapitalförvaltningspolicyn.
§ 82
Nytt sammanträdesschema och förslag till justerad årsplanering
Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till nytt sammanträdesschema
och förslag till justerad årsplanering, dnr 2016:0078 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa följande sammanträdesdatum för 2017: 28-29 januari, 10-12 mars, 24
maj, 15-17 september samt 24-26 november.
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att
att
att

pröva idén att novembersammanträdet är en flexhelg, d.v.s. längden på
sammanträdet (2 eller 3 dagar) beslutas vid sammanträdet i september.
pröva detta ett år och sedan utvärdera.
få med introduktion av nya ombud i schemat.

§ 83
Årsmöte för Metodistkyrkan i Sverige
Protokollfördes i separat protokoll.
§ 84
Verksamhetsplan
Lasse Svensson anmälde och kommenterade en uppföljningsrapport angående
verksamhetsplanen 2015/2016, dnr 2016:0038 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 85
Tillkommande ärenden
§ 85.1 Hela människan
Olle Alkholm rapporterade från en huvudmannadag med Hela människan att en
beskrivning av vad de önskar av en ny generalsekreterare kommer att skickas ut till
huvudmännen. Den kommer att skickas till kyrkostyrelsen när den kommer.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsens ledamöter att därefter
att
återkomma till Olle Alkholm med eventuella synpunkter på
generalsekreterarprofilen.
att
anmäla intresse att representera Equmeniakyrkan vid Hela
människans stämma 5-6 maj 2017 till Olle Alkholm.
§ 85.2 Insändare
Andreas Möller lyfte återigen frågan om insändare och liknande i kyrkostyrelsens namn.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
frågan om kyrkostyrelsens förhållningssätt till uppdraget och varandra tas upp
till samtal återkommande.
§ 85.3 Folkhögskolerådet
Göran Bondesson lyfte frågan om folkhögskolor och en organisationsöversyn kring
Equmeniakyrkans bildningsarbete, som nu genomförs. Frågorna nämndes kortfattat i
kyrkoledarnas rapport, dnr 2016:0002 e.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
notera detta i protokollet.
§ 86
Tidigare protokoll
Kyrkostyrelsen 2016-09-02–04
Arbetsutskottet 2016-10-13
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga dessa till handlingarna.
§ 87
2016
15/11
3 – 4/12
2017
17/1
28-29/1
22/2
10-12/3
3/5
24/5
(kväll)
25-28/5
15-17/9
24-26/11

Kommande sammanträden
AU
KS

AU
KS
AU
KS
AU
KS

KS
KS

Vårgårda (konferensort), lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00

Lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00
Gemensamt med Equmenia
I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00
Kyrkokonferens
Härnösands folkhögskola
Konferensort

§ 88
Kommande evenemang
Margareta Larsson kommer att vara på styrelsesammanträde med styrelsen för
Teologiska högskolan, Stockholm, den 15 november. Detta sammanträde är ett extra
sammanträde med anledning av att budgetförslaget som fanns till tidigare sammanträde
utgick från ett utökat antal studieplatser som sedan inte beviljades av regeringen.
Sara Möller, Göran Bondesson och Andreas Möller kommer att delta i en seminariedag
om pastorsutbildningen den 27 januari 2017.
§ 89
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
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Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Susanne Rodmar
Ordförande

Marie Töllborn
Justerare
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