Instruktion för Regionråd
Antagen av kyrkostyrelsen 2018-09-16
Sedan Equmeniakyrkans bildades har det funnits regionala förtroenderåd. Till dessa råd har det
inbjudits en representant från varje församling i respektive region. De regionala förtroenderåden har
bl.a. utgjort stöd till regional kyrkoledare, utsett representanter vid tillsättande av regional
kyrkoledare, varit en länk till och från respektive församling och i viss mån också remissinstans för
kyrkostyrelsen.
I samband med den regionutredning som genomfördes 2017/2018 har framkommit behov av att
förnya de regionala förtroenderåden och tydliggöra deras roll och uppdrag. Parallellt med detta har
det pågått ett arbete för att forma regionala medarbetarråd.
Kyrkostyrelsen har därför beslutat om följande instruktion för regionråd vilka ersätter de tidigare
regionala förtroenderåden.

Regionråd
I varje region skall finnas ett regionråd som utgörs av de representanter som finns i församlings- och
medarbetarråden. Råden formeras genom att det från varje närområde, eller motsvarande, i
regionen utses 1-2 representanter till församlings- respektive medarbetarråden.
För att bevara kontinuitet i regionrådet eftersträvas att representanterna har sina uppgifter i 2-4 år
och byts ut i intervaller. Regional kyrkoledare bevakar att det finns en bredd vad gäller t.ex. kön,
storlek på församling, storstad/landsbygd, bildarsamfund etc. och för medarbetarråden att olika
medarbetarkategorier (pastor/diakon etc.), finns representerade.

Församlingsråd
Det är önskvärt att församlingsrådets representanter utgörs av församlingars ordförande, eller annan
styrelseledamot. Representanterna i församlingsrådet är även kontaktpersoner till församlingarna i
sitt närområde och representerar dem i rådet.
Vid starten av regionråden utser nuvarande regionala förtroenderåd de nya representanterna, på
förslag från regional kyrkoledare. Representanterna i församlingsrådet utses därefter av
församlingarna, t.ex. vid regionfest eller motsvarande storsamling i regionen. Dessa bekräftas sedan
av kyrkoledningen och publiceras på Equmeniakyrkans hemsida. Över tid eftersträvas att alla
församlingar någon gång erbjuds möjlighet att ha en representant i församlingsrådet.

Medarbetarråd
Medarbetarrådens representanter utses från närområdets eller regionens medarbetargrupp.
Regional kyrkoledare föreslår representanterna vilka utses i närområdets/regionens, eller
motsvarande, medarbetargrupp. Representanterna bekräftas av kyrkoledningen och publiceras på
Equmeniakyrkans hemsida.
Medarbetarrådet finns bl.a. med i förberedelser av medarbetarsamlingar och kontakter med
medarbetarna inom sitt område.

Ekonomi
Regional kyrkoledare ansvarar för att det finns utrymme i budget som täcker omkostnaderna för de
möten som respektive råd genomför.

Frekvens på möten
Behov och förutsättningarna för att mötas ser olika ut i de olika regionerna, varför varje region
behöver finna former för hur ofta man möts. Samtidigt eftersträvas en gemensam rytm för att
förankring av gemensamma frågor skall bli möjlig, därför bör man minst mötas enligt följande:
•
•
•
•

Ett stormöte i regionen per år i oktober månad, motsvarande nuvarande regionfest, som kan
innehålla program för alla intresserade, bekräftelse av nya personer till regionrådet etc.
Stormötena kan vid behov kompletteras med närområdesträffar.
Regionråden, som utgörs av församlings- och medarbetarråd, möts minst en gång per termin
(december och april).
Församlings- respektive medarbetarrådet möts var för sig minst en gång per termin
(september och januari).

Regionrådets uppgift och uppdrag
Regionrådet är en viktig röst och representant för församlingar och medarbetare i sina närområden
och i regionen. Därmed har de mandat att ge råd och stöd till regional kyrkoledare, kyrkoledning,
kyrkostyrelse etc.
Uppdraget i regionrådet utgår från de beslut som fattas i kyrkokonferensen (särskilt beslut kring
budget och verksamhetsplan) och som behöver ”regionaliseras” och omsättas genom den
verksamhet som genomförs tillsammans i och genom regionen. Rådet är i detta ett viktigt bollplank
och stöd till regional kyrkoledare. Rådet skall sträva efter att inkludera alla församlingar oavsett
förutsättningar samt tänka långsiktigt och prioritera arbetet över tid.
Regionrådet utgör även en viktig mötesplats för församlingar och medarbetare där det ges möjlighet
till erfarenhetsutbyte och att dela glädjeämnen och bekymmer.

