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FÖREDRAGNINGSLISTA 2017

1.

Inledning

2.
2.1
2.2
2.3

Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Presidium
Två protokollsjusterare
Rösträknare
Valberedningens förslag presenteras på kyrkokonferensen.

3.

Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande

4.

Kyrkokonferensens arbetssätt (inklusive information om konsensusmetoder, yttrande- och rösträtt samt om samtalstorg och tider för förhandlingarna)

5.

Fastställande av föredragningslista

6.

Presentation och välkomnande av gäster

7.

Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016

8.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse finns att läsa på de sista sidorna i årsredovisningen.

9.
10.

Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen
Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet
Det verksamhetsgranskande utskottet har lämnat följande yttrande:
Equmeniakyrkan fem år
Syftet med Equmeniakyrkans verksamhetsgranskande utskott är enligt stadgarna att följa
kyrkans verksamhet och lämna rapport till kyrkokonferensen. Utskottet har sedan kyrko
konferensen 2016 bestått av Leif Nilsson, Jönköping, ordförande, Karin Kopparmalms,
Vilhelmina, Bo Paulsson, Lund, och Gunvor Sharp, Munktorp.
Utskottet har mötts till sex arbetsdagar under perioden, läst styrelseprotokoll och doku
ment samt intervjuat medarbetare i kyrkans organisation. Vi fyra är engagerade i lokala
församlingar och menar att det lokala perspektivet därmed rimligen är tillgodosett. Utskot
tet har påpekat en del brister samtidigt som vi har velat lyfta fram mycket av det goda som
sker i kyrkans arbete.
Verksamhetsgranskande utskottet vill avge följande rapport till kyrkokonferensen 2017.
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Verksamhet
1.

Det teologiska arbetet är i flera avseenden avgörande i kyrkan. Verksamhetsgranskan
de utskottet har i tidigare års rapporter efterfrågat en särskild teologisk resurs, som är
knuten till det nationella kansliet. Med tillfredsställelse konstaterar vi att en teologisk
sekreterare sedan en tid tillbaka finns. Inflödet av tankar från internationella gemen
skaper, t.ex. Kyrkornas världsråd, är väsentligt. En ny kyrkohandbok med tillhörande
fördjupningsmaterial har tagits i bruk på prov. Teologi för församlingsbruk är ett annat
exempel på en bok som kommit till inom kyrkans ram. Ett förnyat fördjupat studium
av Bibeln, dess texter och budskap är efterlängtat. Utskottet väntar därför på mer i den
här riktningen.

2.

Identitet och samhörighet är viktiga kvaliteter i kyrkan. Det är många punktuella hän
delser och skeenden som här påverkar som t.ex. kyrkokonferensen, vinterkonferensen,
planerad fortbildning av medarbetare, medlemstidning och bokutgivning. Det finns
mycket att glädja sig över. Samhörigheten i Equmeniakyrkan som ekumenisk kyrka är
dock inte tillräcklig. Det är en klar brist att det till kyrkokonferensen 2017 inkommit
endast tre motioner. I vilken utsträckning vill kyrkans medlemmar vara med och dela
resurser och engagemang? Här finns det som är positivt, t.ex. arbetet med flyktingar
och nya svenskar. Men också det som är oroande, t.ex. den bristande delaktigheten i
det internationella arbetet. Mycket resurser satsas med all rätt på medarbetare på olika
nivåer. Men hur vore det att inbjuda kyrkans församlingsordföranden till en nationell
konferens för att också genom förtroendevalda stärka identitet och samhörighet?

3.

Kyrkokonferensen beslutar om verksamhetsområden och riktningsmål i verksamhets
planen för den nationella kyrkan. Kyrkostyrelse och kyrkoledning fastställer delmål.
Det är bra med det breda samråd som skett för framtagandet av den. Planen är natur
ligtvis till för kyrkostyrelsen, kyrkoledning, nationellt kansli och regionerna. Dock
borde den vara mer angelägen än vad den är för anställda och medlemmar i församling
arna. Alla borde veta vad kyrkan strävar efter. Verksamhetsgranskande utskottet efter
lyser en plan för hur delaktigheten kring verksamhet och mål för kyrkan kan inspirera
lokala församlingar. Det är nu mycket tillfredsställande att det nationella och interna
tionella arbetet hålls samman i verksamhetsplanen. Likaså att några delmål är mätbara.

4.

Församlingsutveckling berör alla församlingar, större såväl som mindre. I regionerna
finns speciella tjänster med inriktning på församlingsutveckling. Dock är det i första
hand medelstora och mindre församlingar som tar dessa tjänster i anspråk. De större
då? Behöver de inte eller…? Är kyrkan enskilda församlingar som klarar sig själva
eller består den av församlingar som bär varandra? I region Mitt kommer cirka 20 för
samlingar att upphöra inom en femårsperiod. Det arbetet är både tungt och svårt, inte
minst pga att många särintressen kan göra sig gällande. Policyn vid församlingsupp
lösning är viktig. Även om det inte ser likadant ut i övriga regioner är nog detta ett
större bekymmer än vi anar. Är Equmeniakyrkan förberedd på detta? Är utvecklingen
ödesbestämd eller går den att vända genom t.ex. olika former av stöd – nationellt eller
regionalt?
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5.

50 nya församlingar till år 2025 är ett av kyrkostyrelsen fastlagt mål. Det församlings
grundande arbetet måste vara förankrat i en lokal församling (moderförsamling). Det
måste finnas en målbild och en avsiktsförklaring. Några projekt finns i dagsläget, men
egentligen alldeles för få för att nå målet. En avgörande punkt är att hitta intresserade
och villiga moderförsamlingar. Varför är det inte flera som är beredda att ställa upp?
Här behöver missionstänkandet både breddas och fördjupas. Sverige är ett missions
land.

6.

Flyktingsituationen har förändrat det svenska samhället och därmed också många
av Equmeniakyrkans församlingar. Minst 250 församlingar är engagerade. Åtskilliga
församlingar har medlemsmässigt vuxit, några mycket kraftigt. Ny energi och nytt en
gagemang har skapats. Diakonin har fått ett tydligt ansikte i arbetet med flyktingarna.
Här finns många svåra frågor. Hur ska pastorn/diakonen förhålla sig när en muslim vill
konvertera till kristen tro? Hur förbereder och utbildar vi våra medarbetare? Att integ
rera, inkludera och etablera nyanlända är en lång process. Många församlingar har fått
statliga pengar för arbetet. Equmeniakyrkan har också skjutit till resurser. Projekttjäns
ter har skapats, vilka sträcker sig fram t.o.m. 2017. Utskottet ser det som givet att dessa
tjänster byggs ut, eftersom migrationsfrågan och därmed mångfaldsarbetet kommer att
vara viktiga under överskådlig tid.

7.

Världen är orolig på sina håll. Det påverkar kyrkans internationella verksamhet.
Missionsarbetare tvingas åka tillbaka till Sverige och missionsarbetare kan inte resa ut.
Dessutom är det ett bekymmer att församlingsengagemanget för kyrkans internationel
la arbete är på nedåtgående. Det är liten efterfrågan bland det 20–25-tal personer som
kan ställa upp som informatörer om kyrkans internationella arbete. Det är få som väljer
något internationellt seminarium på t.ex. regionträffar eller vinterkonferensen. Hur ska
den nedåtgående trenden vändas? Det är allas ansvar. Visst går det att se detta som ett
kommunikationsproblem. Förhoppningar kan då delvis knytas till den nya medlems
tidningen. I april 2016 inträffade en jordbävning i Ecuador. Återuppbyggnadsarbetet
har till stor del skett genom församlingen i området. Varför har inte detta följts upp
medialt? Ett volontärprogram, som ger ringar på vattnet, borde initieras. Det finns för
samlingar, som gått in och tagit ansvar för enskilda projekt. Det kan vara ett annat sätt.
Varför är det så trögt, enligt uppgift, att få flera församlingar att gå in i något sådant?
Nog är det märkligt att i en tid när människor reser kors och tvärs i världen tappar Equ
meniakyrkans folk sitt intresse för internationellt arbete i kyrkans namn.

8.

Något samverkansavtal mellan Equmeniakyrkan och Diakonia finns inte. Det kanske
inte heller är nödvändigt. Däremot finns en avsiktsförklaring. Givetvis finns skillnader
mellan de båda organisationerna. Diakonias arbete är bistånd, medan kyrkan arbetar
med samarbetskyrkor, där biståndsinsatser bara är en del av samverkan. Samarbetet
sägs fungera bättre än på länge. Det hindrar dock inte att mycket av det utredningsar
bete som skett under senare år i syfte att komma varandra närmare borde tas till vara
bättre. En lista med samverkansinsatser, vilken förnyas årligen, skulle kunna bidra till
att samarbetet stärks ännu mera.

9.

2012 tillsatte styrelserna för Gemensam framtid och Equmenia en utredning för att ta
ett samlat grepp om bildningsfrågorna i kyrka och ungdomsorganisation. 2013 var ut

redningen färdig med bland flera förslag också förslaget att formulera en bildningssyn.
2016 fastställde kyrkostyrelsen för sin del dokumentet ”Vi är genom att vi lär”, en bild
ningssyn för Equmeniakyrkan och Equmenia. Det är ett väl genomarbetat dokument.
Tanken är givetvis att det ska genomsyra både kyrkans och ungdomsorganisationens
arbete. Verksamhetgranskande utskottet anser att en plan för hur bildningssynen ska
implementeras vore värdefull.
10. Fortbildning för alla medarbetare är mycket viktig. Under flera år har det saknats en
genomarbetad sådan. Hösten 2017 sjösätts ett brett fortbildningsprogram med sex olika
spår förlagda till kyrkans skolor. Här finns spår som handlar om diakoni och omvärld,
liksom om arbete bland barn och unga utöver det självklara med undervisning och
själavård. Det är bra. Utskottet saknar dock ett spår med internationell inriktning.
11. Vi noterar med stor tillfredsställelse att ledningen för Equmenia och kyrkoledningen
har utvecklat sina relationer på ett tillfredsställande sätt. Särskilt viktigt är de
ideologiska samtal som förs på Equmenias initiativ. Unga vuxna är, glädjande nog, ett
gemensamt projekt med Equmeniakyrkan där också Teologiska högskolan finns med
och kan ge vägledning för hur kyrkan ska behålla den åldersgruppen. Verksamhets
granskande utskottet ser positivt på att Equmenia medvetet arbetar bl.a. med inter
nationella frågor t.ex. volontärer i Kongo, miljö- och hållbarhetsfrågor samt bibel och
bibelläsning. Utmaningarna är stora som exempelvis åldersgruppen 8–12 år och ett
sjunkande medlemsantal.
Organisation och personal
12. Utskottet uppskattar att kyrkostyrelse och medarbetare letar efter olika och bästa möj
liga placeringsorter med t.ex. varierande boendealternativ för kyrkokonferensen. Både
före och efter kyrkokonferensen ligger ett omfattande arbete. Efterarbetet hinner inte
avslutas förrän en ny konferens står för dörren. Dessutom ska kostnaden både för den
nationella kyrkan och lokala församlingar inte underskattas. Därför uppmanar utskot
tet kyrkostyrelsen att överväga kyrkokonferens vartannat år med ungefär nuvarande
upplägg med bokslut, ansvarsfrihet, budgetar m.m. och vartannat år idé- och uppbyg
gelsekonferenser nationellt eller regionalt. Upplevelsen av samhörighet får inte minska.
13. Efter justering hamnar kyrkostyrelsens protokoll på hemsidan. Syftet är naturligtvis att
vem som helst ska ha möjlighet att se vilka ärenden som styrelsen behandlar och vilka
beslut som fattas. Men frågan kan likväl ställas vilka protokollen är till för. Det är all
deles för många paragrafer som är i det närmaste obegripliga för en utomstående. Ofta
står ”NN” anmälde och kommenterade en rapport med diarienummer si och så och
beslutet blir att rapporten läggs till handlingarna. Men inte ett ord om rapportens inne
håll. Det är inte tillfredsställande. Dessutom är protokollen en blandning av besluts- och
diskussionsprotokoll. Här behöver en renodling ske.
14. Ekonomin är egentligen inte verksamhetsgranskande utskottets område. Likväl är det
viktigt att konstatera att kyrkans ekonomi är stabil nu jämfört med de första årens
stora ekonomiska bekymmer. En stabil ekonomi skapar arbetsro och trygghet för per
sonalen och innebär möjligheter till verksamhetssatsningar. Det är bra. Likväl är det
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bekymmersamt att insamlingarna minskar liksom antalet kyrkoavgiftsgivare. Endast
27 procent av medlemmarna är anslutna till kyrkoavgiften.
15. Under kyrkans ganska korta tillvaro har organisationen av det nationella kansliet stän
digt förändrats. Regionstrukturen har varit densamma och ska nu utvärderas. På det na
tionella kansliet finns sex enheter med var sin chef, där det också är klargjort till vilken
kyrkoledare enheten relaterar. Det finns behov av en nationell enhet och en interna
tionell enhet men inriktningen är en sammanhållen mission. Equmeniakyrkan har ett
gemensamt ledarskap, där kyrkoledaren och de två biträdande kyrkoledarna delar kyr
koledaransvaret för kyrkan. Inom kyrkoledningen fördelas ansvarsområden och uppgif
ter. Det finns områden som ska behandlas gemensamt och sådana där ansvaret ligger
på var och en av de tre. Ytterst är kyrkoledaren ansvarig. Utskottets bestämda intryck
är att detta fungerar väl. Samtidigt måste konstateras att det gemensamma ledarskapet
inte är tillräckligt tydligt ute i församlingarna. Hur åtgärda detta? Frågan om lednings
grupp har varit en nöt att knäcka. Utskottet uppfattar det så att det i praktiken finns
tre ledningsgrupper: en liten (fem personer) kring verksamhetsfrågor, en stor (tretton
personer) och en större (18 personer) där då också alla regionala kyrkoledare ingår. Ett
bekymmer har varit att på ett bra och naturligt sätt inordna de senare i ledarskapet för
kyrkan. Det kan synas mycket med tre olika ledningsgrupper men utskottets bestämda
intryck är att det fungerar väl.
16. Regionerna har olika storlek, både vad gäller den geografiska utbredningen och antalet
församlingar och medlemmar. Därmed skiljer sig också nusituationen åt. Positivt är att
regionerna har inflytande över verksamhetsplanen. Mångfaldsarbetet har betytt mycket
i regionerna. De regionala förtroenderådens struktur uppfattas ibland som alltför lös
och i avsaknad av en fast kärna. En utredning för utvärdering av regionstrukturen är
tillsatt av kyrkostyrelsen. Utredningen ska vara klar till kyrkokonferensen 2018. Med
spänning och förväntan ser verksamhetsgranskande utskottet fram mot utredningens
slutsatser.
17. Vartannat år görs en större arbetsmiljöundersökning och året däremellan en mindre.
Den visar att de allra flesta trivs och mår bra. Missnöje har funnits på enskilda punkter.
Av antalet nationellt anställda, cirka 120 personer, har endast cirka 2,9 procent varit
sjukskrivna mer än 30 dagar under 2016. Motsvarande siffra för pastorer och diakoner
var cirka 2,7 procent. Rehabiliteringsfrågor sköts väl. Allt detta är ett mycket glädjan
de faktum och värt att notera. Ibland hörs ryktesvis något annat. Samarbetet mellan
kansliet, Medarbetarförbundet och fackförbundet Vision Equmenia är gott. En särskild
person som stöd i personalfrågor, främst för de ideellt arbetande styrelserna i försam
lingarna, skulle förstärka personalsidan ytterligare.
18. Kommunikationen inom kyrkan i olika riktningar är betydelsefull. Nationella medarbe
tare ser svårigheter att nå fram till församlingsfolket. Stora förhoppningar knyts till den
medlemstidning som ska komma med tre nummer under 2017 och fyra under 2018.
Utöver att dela information och kunskaper om kyrkans arbete ska tidningen stärka
samhörigheten. Dessutom kommer Sändaren att finnas med i medlemstidningen med
hopp om att prenumerationsantalet på Sändaren ska öka (nu 5 700 prenumeranter).
Blir inte Sändarens prenumeranter fler finns det risk att tidningen på sikt kommer
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att läggas ner. Verksamhetsgranskande utskottet ser satsningen på medlemstidningen
som helt nödvändig och inte bara t.o.m. 2018 utan också därefter. Equmeniakyrkan är
delägare i Berling Media AB, som varje år ger dryga miljonen i utdelning till kyrkan.
Equmeniakyrkan har representanter i styrelsen för Verbum Förlag AB. När kyrkan i vid
mening ger ut böcker sker det hos andra förlag. Borde inte kyrkan prioritera det förlag
där kyrkan är delägare och därmed kvalitetssäkra utgivning av kristen litteratur? Verk
samhetsgranskande utskottet efterlyser en policy för utgivning av böcker och ägande i
Berling Media AB. Hur är det med kommunikationen?
19. Vid kyrkokonferensen 2017 kommer elva pastorer att ordineras. Behovet inför kom
mande år är närmare 20-talet pastorskandidater per år. Rekryteringen av blivande pasto
rer varierar mellan regionerna. Det är värt att lägga märke till att alltför få kommer
från stora församlingar. Det är viktigt att levandegöra kallelsen i församlingarna. Bibel
linjernas betydelse för rekrytering av blivande pastorer ska inte underskattas. I nuläget
finns ingen samlad kunskap om i vilken utsträckning och varför pastorer går till andra
utomkyrkliga tjänster. Verksamhetsgranskande utskottet välkomnar en aviserad utred
ning om detta. Det är inga svårigheter att fylla diakonlinjens tolv platser. Däremot är
efterfrågan på diakoner liten, trots stora behov bland utsatta människor.
20. Teologiska högskolan är en framgångssaga trots en mycket tuff ekonomisk situation.
Skolan har rätt att utfärda doktors- och licentiatexamen på den teologiska sidan. Det
fanns, och finns fortfarande, en tydlig ekumenisk vision med en stor mångfald bland
eleverna. 200 studieplatser finns på teologisidan, vilket innebär att skolan är en av de
stora teologiska institutionerna. Till spännande framtidsvisioner hör en skolkaplan en
dag i veckan och ett masterprogram om konst och teologi. I vintras anordnades två vik
tiga dagar, en kring framtidens pastorsutbildning och en forskardag med temat Kyrkor
i förändring. Den senare återkommer 2018 då med fokus på barn och ungdom. Båda är
hoppingivande inför framtiden.
Slutord
I vårt arbete har vi mött ett mycket stort engagemang, stora kunskaper, stor förtrogenhet
med kyrkans liv och därtill en stark vilja att göra Equmeniakyrkan till en profetisk, kreativ
och relevant kyrka.
Vi överlåter med varm hand våra synpunkter och tankar till kyrkokonferens och kyrko
styrelse. Vi vill med tacksamhet och glädje tillstyrka ansvarsfrihet för kyrkostyrelse och kyr
koledning från 2016 års kyrkokonferens fram till dagens datum. Samtidigt önskar vi Guds
välsignelse över hela kyrkan och allt dess arbete.
Stockholm 13 mars 2017
Leif Nilsson

Karin Kopparmalms   	

Bo Paulsson	 Gunvor Sharp, Ordförande

Kyrkostyrelsens svar på yttrandet kommer att publiceras på Equmeniakyrkans hemsida före
kyrkokonferensen.		
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11.

Fastställande av resultat- och balansräkningar

12.

Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren

13. Verksamhetsplan och budget
13.1. Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med finansieringsutredningen
1. Bakgrund
Vid den förra kyrkokonferensen antogs en proposition som gav kyrkostyrelsen följande
uppgift:
		
uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda befintlig intäktsstruktur med rapport till kyrko
konferensen 2017 samt i samband med detta även behandla frågan om församlingars
ekonomiska bidrag till regional verksamhet.
Bilaga 1 - propositionen och utdrag ur kyrkokonferensprotokollet
Bilaga 2 – motion och utdrag ur kyrkokonferensprotokollet
2. Utredningen
Vid den förra kyrkokonferensen inbjöds alla ombud till ett av seminarium med titeln ”Dela
för helhetens skull”. I samband med seminariet utdelades ett antal frågor som sedan har
sammanställts. I december 2016 skickades en webbenkät ut till alla kassörer och ordförande
i församlingarna med samma frågeställningar. Svaren, både på enkäten och från seminaried
eltagarna, har sammanställts, se bilaga 3.
Kyrkostyrelsen samt kyrkoledningen och ledningsgrupen har fört samtal om dessa frågor
vid ett flertal tillfällen. Utredningen har dock inte tillförts några särskilda resurser i som
t.ex. extern konsult eller särskilt avsatt tid för en projektledare, utan har genomförts med
befintlig personal.
3. Strategier för finansiering på kort och lång sikt
Kyrkostyrelsen bedömning är att kyrkan i första hand ska tillämpa följande strategier för
finansiering av det gemensamma arbetet tills vidare. Detta grundar sig på de enkätsvar som
inkommit samt de diskussioner som förts i styrelsen och med kyrkoledningen.
3.1 Kyrkoavgifterna
En fråga, som har diskuterats, är möjligheten att höja procentsatsen från 1 % till antingen
1,25 %, 1,5 % eller till och med 2 % för att förbättra finansieringen för både samfundet och
församlingarna. Det har också diskuterats att ändra fördelningen av hur stor del som går till
samfundet, dvs. kyrkans gemensamma verksamhet, och församlingarna.
Kyrkostyrelsen gör bedömningen att det idag inte finns något gehör för att höja procent
satsen. Att ändra fördelningen mellan vad som går tillbaka till församlingen (68 %) respek
tive till administration och samfundets gemensamma verksamhet är inte heller något som
kyrkostyrelsen förespråkar.
Det viktigaste när det gäller kyrkoavgifterna anser kyrkostyrelsen är att öka andelen med
lemmar som är kyrkoavgiftsgivare. Idag är cirka 27 % av medlemmarna i Equmeniakyrkan
kyrkoavgiftsgivare, vilket är det högsta bland frikyrkorna i Sverige (Katolska kyrkan und
antagen), men det behöver bli högre. En högre andel kyrkoavgiftsgivare gynnar inte bara
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samfundet utan även församlingarna. Under 2017 planeras återigen en särskild kampanj för
att höja antalet kyrkoavgiftsgivare.
3.2 Anslag från församlingar
I samband med att de gamla distrikten lades ned och den tidigare regionala verksamheten
överfördes till den nya kyrkan infördes det som i rambudgeten har kallats för ”församlings
anslag till regionerna” eller ibland även kallat ”regionpengen”. Anslaget beräknas utifrån
110 kr per medlem för varje församling och beloppet har inte förändrats sen det infördes i
och med rambudgeten 2014.
Efter några år med den nya organisationen kan det konstateras att det som tidigare kal�
lats nationell verksamhet och den regionala verksamheten idag inte alltid är lätt att särskil
ja. All verksamhet som idag bedrivs i Sverige, till skillnad från den internationella verksam
het, har som huvudsyfte att stödja församlingarna, som är anslutna till Equmeniakyrkan.
Mot bakgrund av ovanstående resonemang föreslår kyrkostyrelsen att rambudgeten
förändras i den meningen att kostnaderna för regional och nationell verksamhet inte delas
upp. Vidare föreslås att församlingsanslagen i första hand ska täcka en del av de kostnader
som kan betraktas som särskilt viktiga för att samla och utveckla kyrkan inför framtiden,
det vill säga verksamhet som primärt inte bör eller kan utföras av församlingarna. Det är till
exempel kostnader för rekrytering och antagning pastors- och diakonkandidater, kyrkans
gemensamma kyrkohandbok/teologi, kyrkans ledning och internationellt samarbete, som är
reglerat i stadgarna, samt kyrkokonferensen. Inga deltagaravgifter kommer till exempel att
tas ut för kyrkokonferensen från och med 2017.
Förslaget är att omformulera intäkterna från ”församlingsanslag till regionerna” eller ”re
gionpeng” till ”Anslag från församlingar” eller ”kyrkpeng”. I rambudgeten för 2018 föreslås
också en höjning av beloppet till 150 kr/medlem för att trygga finansieringen av samfundets
gemensamma verksamheter.
Kyrkostyrelsen föreslår som tidigare att beloppet 150 kr/medlem ska vara en rekommen
derad avgift och att det är församlingen som i förekommande fall får fatta ett eget beslut
om att göra avsteg från rekommendationen om det finns särskilda skäl, t.ex. att församling
en tillhör flera samfund.
3.3 Insamlingar
Kyrkostyrelsen gör bedömningen att kyrkans insatser för att samla in pengar till den ge
mensamma verksamheten ska fortsätta på samma sätt som tidigare. Insamlingsåret har sina
särskilda offerdagar för olika ändamål och särskilda tider under året för de olika insamling
arna. Se hemsidan för mer information om insamlingsåret.
Insamlade medel kommer i grunden från församlingarnas medlemmar och betjänade,
varav en del kanaliseras via församlingarna genom kollekter och en del betalas in direkt av
enskilda personer. Kyrkostyrelsen anser att det är särskilt viktigt att arbeta vidare med att få
fler autogirogivare och uppmuntra dessa givare att samtidigt använda sig av möjligheten att
stödja sin egen församling.
Slutligen är det viktigt att kontinuerligt se över och utvärdera till vilka projekt och verk
samheter som samfundet samlar in pengar till. Ändamålen ska följa de prioriteringar och
målsättningar som finns i verksamhetsplanen. Vidare bör det övervägas hur specifikt insam
lingsändamålet bör vara i förhållande till hur väl det sedan kan användas i verksamheten då
behoven förändras över tid. Det finns en risk med alltför preciserade ändamål där det i ett
senare skede kan vara svårt att använda gåvan enligt givarens intentioner.
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3.4 Övrigt
Det är viktigt att se över vilka tjänster och vilken service, som kansliet utför för församling
arna. En del av dessa tjänster är helt kostnadsfria för församlingarna, t.ex. förmedling av
autogirogåvor, och ibland tas en avgift ut kopplat om församlingen använder tjänsten, t.ex.
evangelistbesök. Andra tjänster är utformade så att alla betalar en solidarisk avgift, men där
tjänsten bara utnyttjas av några församlingar, t.ex. personalvårdsavgiften.
Arbetet med att göra en kartläggning av detta har påbörjats och kommer att fortsätta i
syfte att göra det enkelt för församlingarna och ta fram effektiva administrativa rutiner.
Uppbörden av pensions- och försäkringsavgifter ligger dock utanför då det direkt är kopplat
till ett anställningsförhållande och avser enskilda personers pensioner och försäkrings
skydd.
Kyrkostyrelsen anser att det är viktigt att följa givarnas vilja om hur medlen ska använ
das, men däremot är det inte önskvärt att binda kapital till vissa ändamål genom beslut. Det
kan dock vara rimligt att använda en del av det balanserade kapitalet till vissa projekt vars
syfte är att stärka kyrkan i framtiden och för att uppnå målet att skapa 50 nya församlingar/
gemenskaper till 2025. Det är i det sammanhanget viktigt att fastställa ett målvärde för det
balanserade kapitalet.

13.2. Presentation av förslag till budget för 2018
13.3. Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan
14.

Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa

14.1. Motion från Sala missionsförsamling – Personalsociala frågor
Bakgrund
I samband med att Equmeniakyrkan bildades skedde en del förändringar som påverkade det
personalsociala området i vår nya kyrka. Inom ex. Missionskyrkan fanns tidigare ett s.k. för
samlingsråd, som hanterade flera olika typer av ärenden inom personalområdet, inklusive
det personalsociala. Detta organ avslutade sin verksamhet som en följd av den nya kyrkoor
ganisationen. Flera av ärendena hanteras numera av andra organ inom vår kyrka. Det finns
dock vissa ärenden som idag inte riktigt fungerar tillfredställande i den nya organisationen.
Det gäller de situationer när en eller flera anställda hamnar i en akut konfliktsituation, svå
rare personlig situation och/eller problem av personalsocial art som berör den anställde och
arbetsplatsen. En del av dem som har hamnat i kläm, har därvid haft svårt att känna tillit
till den kyrka vi alla kallar vår, och även svårt att känna att man fortfarande har kyrkans
förtroende att tjäna i den uppgift man kallats in i.
Förslag
När en anställd hamnar i en akut konflikt med församlingsstyrelsen är det normalt att
vända sig till den regionala kyrkoledaren. Denne kan då konstatera att situationen är så
komplex att den inte går att lösa med mindre än att den anställde lämnar sin tjänst, efter
som den berör även andra anställda. Den regionala kyrkoledaren hamnar då i en intresse
konflikt, eftersom den behöver vara lojal mot både församlingen och övriga anställda och
ska samtidigt vara ett stöd och en hjälp för den anställde att ”gå vidare”. Även den fackliga
organisationen måste i en sådan situation ta hänsyn till övriga medlemmars intressen och
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är i det läget inget huvudalternativ för den enskilde anställde, även om den många gånger
kan hjälpa till att få till en bra ekonomisk uppgörelse. Också medarbetarförbundet hamnar i
samma lojalitetskonflikt.
Problemet är den anställde som på detta sätt tvingas lämna sin tjänst och inte upplever
att den kan få hjälp med den personalsociala delen i en svår situation.
I dag finns möjlighet för den anställde att få särskild handledning eller själavård under
begränsad tid. Det finns dock inte någon hjälp att ”gå vidare” till exempelvis en tjänst i en
annan församling. Det saknas alltså något i vår kyrkas struktur som kan ge initialt, och kan
ske även lite mer långvarigt stöd, som behövs för att hitta en ny uppgift och/eller tjänst.
Vi ser ett behov av att kyrkan är förberedd för att möta de här, relativt sällsynta, situatio
nerna med någon typ av organ till stöd. Vi ser också att det är viktigt att ett sådant organ
bör vara inrättat så att olika kompetenser finns tillgängliga och jävssituationer inte kan
uppstå. Stödfunktionen bör redovisa arbetets omfattning i kyrkokonferensen. För att ge
organet möjlighet att göra ett bra arbete behöver pengar också avsättas inom Equmeniakyr
kans budget.
På detta sätt lämnar vi frågan till konferensen för beredning.
Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal:
Kyrkostyrelsen är medveten om att det finns och kommer att finnas problem och konflikter
som är kopplade till relationen arbetsgivare och arbetstagare. I viss mening delar vi samma
villkor som den övriga arbetsmarknaden men det finns också händelser och situationer där
församlingstjänst skapar särskilda förutsättningar. Det kan t.ex. gälla frågor om tro, kallelse
och visioner där meningar och förväntningar skiljer sig åt.
Equmeniakyrkan har ett församlings- och medarbetarråd, men det arbetar inte på sam
ma sätt som tidigare Missionskyrkans församlingsråd. Svenska Missionskyrkans försam
lingsråd som organ för matchning församling/medarbetare avvecklades dock flera år innan
Equmeniakyrkan bildades. Orsaken till detta var framförallt många församlingars och
medarbetares önskan att på egen hand hantera dessa frågor.
Equmeniakyrkans församlings- och medarbetarråd arbetar idag med frågor gällande
vigselrätt, förteckningar över ordinerade diakoner och pastorer, råd och anvisningar till
församlingar och medarbetare samt registerfrågor
De flesta lediga tjänster i kyrkans församlingar annonseras på www.equmeniakyrkan.se
och medarbetare söker dessa tjänster på motsvarande vis som den övriga arbetsmarknaden.
De regionala kyrkoledarna kan ge stöd till församlingar och medarbetare som befinner sig i
en fas av förändring.
Hur ser Equmeniakyrkans stöd till medarbetare ut idag?
Personalvården erbjuder anställda inom Equmeniakyrkan och deras anhöriga möjlighet
till samtal med själavårdare/terapeut. Personalvården bedrivs i samarbete med Evangeliska
Frikyrkan. Personal av alla kategorier i samfundet och deras nära anhöriga, har möjlighet
till enstaka samtal och längre samtalskontakter av terapeutisk, rådgivande eller själavårdan
de karaktär. I församlingsarbetet är det den anställdes egen personlighet med dess resurser
och begränsningar som tas i bruk. Under livets gång utvecklas personligheten, inte sällan
genom kriser och svårigheter. I sådana lägen erbjuds möjlighet att gå in i en samtalsrelation
som är skyddad av sekretess och trygga ramar. Samtalsrelationen syftar till att upptäcka nya
perspektiv och frigöra resurser för att kunna komma vidare.
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Inom den gemensamma personalvården finns en själavårdare, terapeuter och läkare som
är beredda att stå till förfogande för samtal. Så långt det finns utrymme står personalvår
dens själavårdare/terapeuter till tjänst med samtal som psykisk friskvård. Personalvårdens
erbjudande ska ses som ett komplement till den vård som samhället kan ge.
Utsedda kontaktpersoner förmedlar kontakt med själavårdare eller psykoterapeut. Första
besöket är gratis. För samtal 2–10 betalas en egenavgift på 150 kr per gång, för samtal 11–20
betalas en egenavgift på 300 kr per gång. Reseersättning förväntas arbetsgivaren att stå för.
Handledning
Att arbeta i församling och samfund innebär att stå i tjänst för människor i mycket skiftan
de omständigheter. Det är ett arbete som till stor del handlar om personligt engagemang
och övertygelse, men också om att gå in i en yrkesroll och hitta sin professionella hållning.
Medarbetare i Equmeniakyrkan har rätt till yrkeshandledning utifrån kollektivavtal. Att få
handledning på sitt arbete kan ses som en slags friskvård och är en värdefull metod för att
fördjupa och förstärka sin yrkesskicklighet. Genom att erinra sig och reflektera över vad
man varit med om i sitt arbete så ökar förståelsen för det egna yrkets krav och möjligheter.
Handledning sker med fördel i grupp med 4–6 deltagare som möts en gång i månaden.
Gruppen leds av en handledare som finns utanför den egna arbetsmiljön. I gruppen råder se
kretess och med handledarens hjälp får gruppdeltagarna ta upp situationer, dilemman och
erfarenheter. Den givna ramen och de återkommande mötena ger trygghet och möjlighet
till utveckling och stärkt yrkesidentitet.
Av olika anledningar kan ibland enskild handledning förekomma. Då får medarbetaren
större utrymme med sin handledare utifrån sina behov. Den enskilda handledningen kan
planeras till en gång i månaden eller efter behov. Vid både grupphandledning och enskild
handledning gäller tystnadsplikten.
Kris och konflikt
Vid särskilda situationer kallas regional kyrkoledare till medarbetare/församling. Regional
kyrkoledare har ett dubbelt ansvar att stödja den samlade gemenskapen alltså både försam
ling och medarbetare. Regional kyrkoledare har möjlighet att, på Equmeniakyrkans bekost
nad, tillsätta en särskild processledare och/eller kalla in någon av de nationella kyrkoledarna.
Om konflikten är av arbetsrättslig natur hanteras frågorna framförallt av arbetsgivar
alliansen (som företräder anställande part) och den fackliga organisationen (som företräder
den anställde). De arbetsrättsliga regler som gäller på svensk arbetsmarknad gäller också i
Equmeniakyrkan. Om en medarbetare blir uppsagd aktiveras den omställningsförsäkring
som finns genom Trygghetsrådet.
Personalsocial kompetens
De resurser som i motionen beskrivs gällande ett personalsocialt råd är resurser som redan
finns. Men resurserna är inte samlade på ett sådant sätt som motionen föreslår. Kyrko
styrelsen är medveten om att det finns situationer där personalvård, handledning, kon
flikthantering eller arbetsrättslig förhandling inte räcker för att täcka alla frågor som kan
uppstå. Det finns konflikter som inte kan lösas på ett sätt som gör att samtliga inblandade
parter blir tillfredställda.
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Inför fortsatta samtal
Kyrkostyrelsen anser inte att en ny stödfunktion ska inrättas utan att Equmeniakyrkan
istället använder de redskap som redan finns för att hantera komplicerade händelser och
situationer.

14.2. Motion från Malmbergets missionsförsamling – Statistik i kyrkokonferensen
Vid de senaste konferenserna har ungefärliga uppgifter om medlemsantal och antal försam
lingar lämnats i handlingarna. Precisa statistikuppgifter skall lämnas vid varje kyrkokon
ferens dels ang. medlemsantal och antal församlingar per den 31 december året före samt
även uppgifter om förändringar som skett under året. Uppgifter om antal församlingar och
medlemmar vid kyrkans bildande bör också anges.
På detta sätt lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för beredning.
Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal:
I Equmeniakyrkans kyrkokonferenser redovisas antal medlemmar och antal församlingar.
Vid vissa tillfällen har angetts preliminära siffror beroende på att statstiken inte samman
ställts vid tidpunkten för tryckning av konferenshandlingar.
Kyrkostyrelsen har gett kansliet i uppdrag att skapa rutiner så att tillförlitlig statistik
kan redovisas vid varje kyrkokonferens. Från 2017 önskar vi att församlingar och Equme
niaföreningar lämnar statistiska uppgifter senast den 20 januari varje år. På Equmenia
kyrkans hemsida finns information om vilka statistiska uppgifter som varje år efterfrågas
från församlingarna. En fullständig redovisning av antalet medlemmar och betjänade
förutsätter en god samverkan mellan dem som lämnar statistiska uppgifter och dem som
sammanställer den.
Orsaker till det minskande antalet församlingar i tabellen nedan är att församlingar fattat
beslut om upplösning, samgående mellan församlingar och att församlingar beslutat lämna
Equmeniakyrkan för att tillhöra annat samfund. De flesta församlingar i den senare katego
rin var tidigare dubbelanslutna till två eller flera samfund.
Redovisning av medlemmar, betjänade och församlingar:
År

Medlemmar

Betjänade

Församlingar

2012

69 691

134 391

791

2013

67 102

129 626

758

2014

65 796

127 378

739

2015

64 709

125 610

719

2016

63 384

123 747

697

De verksamhetsområden och riktningsmål i verksamhetsplanen som tydligast knyter an till
utmaningen med medlemsminskning och minskat antal församlingar är
•

Församlingsutveckling och stöd – Equmeniakyrkan utmanar och stödjer församlingar att ska
pa språk, mötesplatser och former för bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus
och där tro föds, delas och fördjupas.
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Här betonas bl.a. fokus på att välkomna nya medlemmar, församlingars utvecklingsarbete
och ett fördjupat bibelläsande.
•

Församlingsgrundande – Equmeniakyrkan ger inspiration och redskap så att nya försam
lingar och gemenskaper grundas och återplantering kan inledas.

Här är målet att det 2025 finns 50 nya gemenskaper/församlingar samt arbete med återplan
tering på två nya platser årligen.
Equmeniakyrkan/bildarsamfunden har haft en vikande trend sedan drygt 80 år. Vi har idag
ett betydande antal små församlingar där medelåldern ofta är hög. Samtidigt ritas frikyrko
kartan om – en rapport om frikyrkornas utveckling i Sverige 2000–2015 visar bl.a. att fri
kyrkosamfundens minskning i princip har upphört under den senaste femårsperioden som
behandlas. Orsaken till detta är framförallt ett växande antal församlingar med medlemmar
med ursprung i andra länder. En av många faktorer när det gäller nya medlemmar och för
samlingar kommer alltså vara vårt förhållningssätt till människor som är nya i Sverige.
Kyrkostyrelsen anser att samtalet om evangelisation, församlingsgrundande arbete och
återplantering – i linje med det som sägs i den antagna verksamhetsplanen – behöver ges
hög prioritet under kommande år. Under 2017 kommer därför temadagar/seminarier att
arrangeras.

14.3. Från Hestra missionsförsamling – Offrandet i gudstjänsten i en ny tid
Vi har gått från ett offrande i traditionell kollektbox till ett offrande som ser ut på flera
olika sätt. Autogiro, kollektomater och andra möjligheter till kortbetalning samt Swish
samsas idag sida vid sida med kollektboxen. Vi behöver därför lyfta offrandet än mer posi
tivt i gudstjänsterna och låta nuvarande insamlingsformer i kyrkorummet utmanas av fler
varierade liturgiska former än dagens. Grundtonen bör vara att alla givare får glädjas på ett
mer fördjupande sätt under gudstjänsten.
När utvecklingen i samhället blir mer kontantlöst bör Equmeniakyrkan utveckla model
ler för givandet i det gudstjänstfirande rummet, som är mer liturgiskt inkluderande för alla
givare. Modellerna bör lyfta och påminna oss om offrandets teologi i vår samtids kontext.
Uttrycket bör baseras på lämpliga bibelsammanhang och genomsyras av ett modernt,
gärna dramaturgiskt, bildspråk som speglar våra levnadsvillkor. Det blir då också en hjälp
för att med en biblisk klangbotten undervisa och förebilda varandra om offrandets tillväxt
i Guds rike.
Vi behöver hela tiden hjälpas åt att omorientera våra självbilder som offrare och öppna
oss för att se tillväxtpotentialerna för offrandet i gudstjänsten. Låt oss bygga ett lärande
rum för att med pedagogiska och konkreta modeller kalibrera församlingens offerkultur. Vi
behöver förebilda för oss själva, men även för framtidens tillväxtgrupper som konfirman
der, övriga ungdomar och nyanlända från andra kulturer. För detta behöver vi hjälpas åt att
inspirera varandra. Församlingarna behöver också få hjälp från det nationella kansliet att på
ett pedagogiskt och teologiskt sätt lansera detta genom att tala om och praktisera offrandets
teologi. Det bör med fördel kunna presenteras både i digitala och analoga modeller.
På detta sätt lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för beredning.
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Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal:
I den nya kyrkohandboken för Equmeniakyrkan skrivs kortfattat om kollekt:
”På samma sätt som med pålysningarna kan man lägga kollekten utanför gudstjänsten, som
utgångskollekt eller via kortbetalning och autogiro. Kollekten är dock en viktig del av delan
det i gudstjänsten. Genom kollekten visar vi vår vilja att bli delaktiga i ansvaret för det som
är mer än vårt eget. Vi får också öva oss i den generositet som ytterst är Guds.
En av kollektens utmaningar är det alltmer kontantlösa samhället. I många församlingar
har man löst detta genom autogiro och med olika möjligheter att ge sin gåva med betalkort.
Det finns olika sätt att låta även den som inte har kontanter få känna sig delaktig.”
Kyrkostyrelsen anser att de frågor som motionen berör är viktiga och berör alla försam
lingar och andra sammanhang där vi på olika sätt samlar in pengar. I en tid när många inte
längre använder kontanter på samma sätt som förut är det viktigt att församlingarna och
kyrkan erbjuder möjligheter till givande som tar tillvara de olika tekniska möjligheter som
idag finns för överföring av pengar. Insamling och bön i gudstjänsten bör inkludera sådant
givande som kommit till församlingen på andra vägar än kontanta medel.
Att människor ställer sig till förfogande för olika uppgifter i den kristna församlingen är
ett givande och ett delande. Det gäller olika frivilliguppdrag men också de som ställer sig
till förfogande som medarbetare i olika tjänster i kyrkan. Församlingar som erbjuder sig att
vara moderförsamling för ett församlingsgrundande arbete är också ett exempel på givande.
Ett givande eller till och med ett offer kan vara att flytta till en plats med svag kristen närva
ro för att under en tid stödja ett församlings- eller nystartsarbete.
Den nya gudstjänstwebben www.gudstjänst.se byggs ut kontinuerligt med idéer och ma
terialbank. Här kan olika tankar och förslag gällande offrande och delande som prövats i
församlingar komma andra till del.
Kyrkostyrelsen har för avsikt att ge kansliet i uppdrag att, i samverkan med församling
ar, arbeta fram ett material kring offrandets teologi och praxis. Materialet ska syfta till att
stimulera samtal och studium i församlingarna kring givande och hur detta kan gestaltas i
gudstjänst- och församlingsliv.
Under kyrkokonferensen 2017 vill kyrkostyrelsen skapa tillfälle för samtal om givan
de och delande i våra församlingar utifrån de nya förutsättningar som gäller idag. Under
samtalstorget delar vi berättelser med varandra om givande. Det finns också möjlighet att i
olika regionala samlingar föra samtal om offrande och givande.

15.

Rapport från Equmenia

16.

Återremitterad fråga angående situationen i Israel och Palestina
Handla för fred i det heliga landet
Tidigare hantering:
Två motioner
2016 års kyrkokonferens behandlade två motioner från Uppsala missionsförsamling och
57 medlemmar från Equmeniakyrkan Växjö, Alvesta missionskyrka och Ansgarskyrkan
Lidingö.
Respektive motion avslutas med förslag till fem att-satser. Dessa sammanlagt tio att-satser
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skiljer sig ibland åt och är ibland närmast identiska. I följande uppställning har formulering
arna i motionerna förkortats och harmoniserats samt utökats med en att-sats för att täcka in
så mycket som möjligt av det som motionärerna föreslog.
1. Att uppmuntra församlingar att söka kontakt med kristna i Israel och Palestina
2. Att stödja organisationer som arbetar för fred och rättvisa i Israel och Palestina
3. Att rekommendera församlingar och enskilda att avstå från transaktioner med koppling
till av Israel ockuperat område i Palestina
4. Att uppmana till köp av palestinska varor
5. Att stödja den ekumeniska rörelsen i Israel och Palestina i arbetet för en rättvis fred
6. Att uppmana de politiska partierna i Sverige att verka för en tillämpning av internatio
nell lagstiftning som omöjliggör ockupation
Kyrkostyrelsens svar på motionerna
I sitt svar på motionerna föreslog kyrkostyrelsen kyrkokonferensen att, i stället för att anta
ett antal att-satser, ställa sig bakom ett uttalande som Kyrkornas världsråds exekutivkom
mitté formulerat i november 2015:
”När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: ”Om du denna
dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det fördolt för dig”. Luk 19:41–42
Visionen för fred och rättvisa i Israel och Palestina bygger på ömsesidigt erkännande, dialog
och förståelse samt en tvåstatslösning som innebär att israeler och palestinier lever sida vid
sida i fred och säkerhet.
Varken individuella attacker riktade mot israeler eller åtgärder, utan rättslig prövning,
riktade mot förövare av dessa attacker kan förlåtas. Dessa händelser underminerar hoppet
om fred, ett hopp som förminskas av den pågående illegala ockupationen av palestinskt ter
ritorium, upprepade restriktioner och pålagor, ökad aktivitet från bosättare och det interna
tionella samfundets oförmåga till respons.
Vi känner djup oro för att denna ökande känsla av hopplöshet och frustration kommer
att generera fortsatt okontrollerade vågor av våld med tragiska konsekvenser för människ
orna i regionen.
Vi tar avstånd från våld och orättvisa och upprepar behovet av mänskliga rättigheter för
alla människor i regionen, oavsett deras nationella, etniska eller religiösa identitet.
Vi fördömer ockupationen som är det grundläggande hindret för fred. Ett upphörande av
ockupationen är en nödvändig grund för en långvarig, hållbar och rättvis fred i det heliga
landet. Fortsatt bosättningspolitik och brist på respekt för tidigare överenskommelser leder
till ökad brist på hopp och tillit samt blir till skada för båda folken.
Det nuvarande våldet fokuserar speciellt på Jerusalem och tillgängligheten till de heliga
platserna. Vi håller fast vid visionen om Jerusalem som en öppen stad, en stad för två folk
och helig för tre religioner.
I dessa tider av förnyat våld och ökad desperation uttrycker vi vår solidaritet med alla
som söker fred i regionen.
Vi ber för palestinska kristna som arbetar för fred och rättvisa. Vi ber för fred mellan
palestinier och israeler och mellan muslimer, judar och kristna.
Vi uppmanar till förstärkt internationellt och ekumeniskt stöd för den palestinska kristna
befolkningen och kyrkorna i regionen.
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Vi uppmanar det internationella samfundet att bidra till att aktuella FN-resolutioner
respekteras. Vi uppmanar inblandade parter att agera för en rättvis och hållbar fred i Israel
och Palestina.”
Påverkanstorg och behandling i plenum
I rapporten från arbetet på påverkanstorget redovisades att samtalen och texterna på
klotterplanket gett uttryck för olika sidor av konflikten och att detta varit och är en kom
plex fråga.
I diskussionen i plenum framfördes 1) stöd för motionerna 2) stöd för kyrkostyrelsens
förslag till uttalande 3) olika ändringsförslag i kyrkostyrelsens förslag 4) att frågan åter
remitteras till kyrkostyrelsen för behandling i nästa kyrkokonferens.
Kyrkokonferensen beslutade att återremittera ärendet till kommande kyrkokonferens.
Inför fortsatt behandling i konferensen 2017
Frågans komplexitet
Kyrkostyrelsen konstaterar att det förslag till uttalande som kyrkostyrelsen lämnade i kyrko
konferensen 2016 av många uppfattades som obalanserat och att det var omöjligt att enas
kring motionärernas förslag med konkreta att-satser. Kyrkostyrelsen kan också konstatera
att det är uppenbart att frågor gällande situationen i Israel/Palestina hör till de mer kom
plexa att behandla i en kyrkokonferens, eftersom det finns en stor spännvidd i åsikter.
Ett exempel på frågans komplexitet är synen på ordet ockupation. Stora delar av det
internationella samfundet, t.ex. FN och EU, använder ordet ockupation när man beskriver
Israels bosättningspolitik på Västbanken och i Jerusalem, men det är inte självklart för alla
att t.ex. FN och EU ses som auktoriteter när det gäller ordval och formuleringar. Ordet
ockupation blir för många ett signalord som antingen betecknas som ett faktum eller som
en provokation.
Vad har vi sagt tidigare?
Kyrkokonferensen 2013 behandlade motioner om de kristnas situation i Mellanöstern. Där
beslutades bland annat
att kraftigt fördöma det eskalerande våldet.
att uppmana alla parter att förhandla med sikte på en rättfärdig och varaktig fred.
att uppmana församlingarna att stödja människor som flytt från sina hemländer.
att stödja regionens samarbetskyrkor.
Vilka kontakter och relationer har Equmeniakyrkan i området?
När det gäller Equmeniakyrkans strategi för Mellanöstern i allmänhet och Israel/Palestina i
synnerhet finns två fokus:
– skapa förutsättningar för barn och unga att själva påverka sin framtid
– möjligheter och förutsättningar till en rättvis fred
Equmeniakyrkan är engagerad i framför allt tre program i Palestina:
SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko som är de enda skolorna i Palestina som är helt inrik
tade på specialundervisning. Equmeniakyrkan och SIRA arbetar med att förankra SIRAs idé
och verksamhet tydligare i det palestinska samhället. Detta är viktigt för att stärka civilsam
hället och för att ta tillvara SIRAs både långa erfarenhet och goda resultat. Tanken är bl.a.
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att skapa ett resurscenter med SIRAs metoder och kvalitet som utgångspunkt. Vi har också
ett samarbete med Södra Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping där det finns möjlighet att
genom deras fältstudiekurs få praktisera på SIRA-skolan.
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina (SEAPPI) är ett program som
i Sverige administreras av Sveriges kristna råd och internationellt av Kyrkornas världsråd.
Equmeniakyrkan är representerade både i den svenska styrgruppen och i verksamhets
utskottet och vi ger ett årligt anslag till programmet som sänder ca 25 svenskar som följesla
gare varje år till sju posteringar på Västbanken och i Jerusalem.
Sabeel är en palestinsk organisation med lokaler i Jerusalem och man arbetar med
kontextuell teologi om vad ockupationen innebär och hur den påverkar. Sabeel anordnar
också konferenser både i Israel/Palestina. Även svenska Sabeel ordnar konferenser. Equme
niakyrkan ger ett årligt anslag till Sabeels verksamhet i Jerusalem och försöker att delta/
medverka i de olika konferenserna.
Equmeniakyrkan har också på olika övergripande nivåer kontakt med Svenska k
 yrkan
och andra kyrkor genom Sveriges kristna råd, både i Israel/Palestina och hemma i Sverige,
när det gäller arbetet för att stödja en rättvis fred och hålla oss informerade om utveckling
en i området.
Equmeniakyrkan har även – ibland tillsammans med Diakonia – relationer till följande sammanhang i
Israel/Palestina:
•

•

•

•

Methodist Liasion Office i Beit Jala (Betlehem). Det är både de amerikanska och brittiska
metodisternas gemensamma kontor. De ordnar bl.a. volontärresor och har en aktiv Face
book-sida som sköts av Kristen Brown som är pastor i Metodistkyrkan och stationerad på
kontoret i Betlehem.
Lutherska kyrkan i Bethlehem och pastor Mitri Raheb. Equmeniakyrkan arbetar bl.a. med
hur vi ska kunna förankra den kontextuella teologin tydligare också i Sverige. Mitri
Raheb har också startat en organisation som arbetar med barn, unga och kultur – DIYAR
– och flera av Equmeniakyrkans församlingar och enskilda medlemmar har medverkat i
program som bl.a. studieförbundet Bilda har tillsammans med den organisationen.
Betlehem Bible College har baptistisk grund och är också en av de organisationer och insti
tutioner som vi söker samarbete med. De anordnar bl.a. vartannat år – nästa gång i maj
2018 – ledarskapskonferenser ”Christ at the Checkpoint” vilka starkt rekommenderas
för den som vill veta mer och lära känna situationen i det heliga landet.
Swedish Christian Study Center vid Jaffaporten i Jerusalem är också en naturlig knutpunkt
för Equmeniakyrkan. Det är ett öppet resurscenter och har en svensk direktor på plats.
I samverkan med Bilda i Sverige och Equmeniakyrkan anordnas årligen studie- och pil
grimsresor.

Hur går vi vidare?
Kyrkostyrelsen vill med denna redogörelse av insatser som vi och andra gör i området
tacksamt påminna om arbete och engagemang för fred och rättvisa, stöd till kristna i
Mellanöstern och vårt arbete för mänskliga rättigheter. Kyrkostyrelsen vill också påminna
om de beslut vi har fattat tidigare. Genom riktningsmål fem i verksamhetsplanen har vi
enats om att Equmeniakyrkan vill vara en profetisk röst i samhället och tydligt finnas till
för människor i utsatta livssituationer. I riktningsmål tre har vi enats om att ge aktivt stöd
till församlingar och samarbetskyrkor inom fred, miljö och rättvisefrågor. Som kyrka har
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vi svårt att enas om konkreta vägar och metoder för att nå detta samtidigt som vi behöver
samtala, arbeta och söka vägar framåt.
När förslaget om återremiss lades vid kyrkokonferensen 2016, var det delvis med moti
veringen att konsensusmetoder skulle kunna vara ett bra sätt att samtala om frågan igen.
Kyrkostyrelsen föreslår därför konferensen att samtala vidare om vad vi som samlad gemen
skap för det gemensamma bästa kan komma överens om, vad församlingar och enskilda
kan stödja och engagera sig i.

17.

Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med församlingarnas löneadministration
På kyrkokonferensen 2016 väckte Luleå missionsförsamling frågan om gemensam lönead
ministration med anledning av att det många gånger är lekmän som sköter löneadministra
tionen och det finns risker att det kan bli felaktigheter. Dock vill man behålla ansvaret när
det gäller arbetsgivaransvar och lönesättning.
Kyrkostyrelsen delade motionens grundtanke om att det är viktigt att församlingarna är
goda arbetsgivare och kan administrera de anställdas löner på ett korrekt sätt genom att föl
ja gällande avtal och lagar. Kyrkostyrelsen menade att det skulle bli svårt att samla försam
lingars löneadministration direkt till det nationella kansliet. En sådan verksamhet kräver
personella och strukturella resurser i en sådan omfattning att tjänsten behöver finansieras
med en avgift, vilket innebär att tjänsten blir momspliktig och innebär en ökad kostnad för
församlingarna.
En utredning behöver inriktas på att utreda andra möjligheter, t.ex. att några församling
ar kan hitta en gemensam lösning, köpa tjänst av lokal aktör eller om Equmeniakyrkan kan
teckna ramavtal med en professionell aktör som är van att tolka avtal och lagar samt kan
tillhandahålla dessa tjänster.
På påverkanstorget väckte frågan stort intresse. Motionärerna och kyrkostyrelsen ställde sig
gemensamt bakom ett förslag till beslut och kyrkokonferensen beslutade:
att

att

uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2017 återkomma med en rapport
angående ett eller flera konkreta erbjudanden som stödjer församlingarnas löneadmi
nistration.
i nästa steg utreda behov, förutsättningar och möjligheter att på olika sätt understödja
församlingarnas arbete med ekonomiadministration.

Utredning
Utifrån beslutet har kansliet fortsatt att utreda frågan tillsammans med en mindre referens
grupp bestående av Per Rydwik från kyrkostyrelsen och Lena Bergström, regional kyrko
ledare region Nord.
Utredningen har fokuserat på att hitta en lösning där församlingarna har möjlighet till
olika modeller beroende på behov.
Centralt ramavtal från extern leverantör
En extern leverantör behöver ha expertis på området och resurser att lösa uppgiften på ett
effektivt sätt, samt finnas representerad över hela landet.
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För att komma i fråga ska leverantören:
• ha en vision och värderingar som stämmer överens med vårt uppdrag
• vända sig till kategorin mindre företag och familjeföretag, men gärna också ha erfaren
het av att arbeta med ideella företag
• gärna kunna erbjuda ekonomiadministration
• gärna kunna vara flexibel och erbjuda alltifrån mindre stöd, i form av system för stöd,
till att sköta hela löne- och ekonomiadministrationen
• kunna sätta upp och underhålla lönesystemet enligt gällande bransch- och löneavtal
TEO (trossamfund- och ekumeniska organisationer)
• vara ett prisvärt alternativ.
Tillvägagångssätt
Utifrån ovanstående kriterier valdes några leverantörer ut. Två av dessa kontaktades och
ombads inkomma med offerter för både löne- och ekonomiadministration. Vi har också
träffat dem vid minst ett tillfälle vardera. Den leverantör som svarar bäst mot kravbilden är
LRF konsult.
Prisuppgifter LRF konsult (inklusive moms)
Församlingen klarar det löpande lönearbetet själv
Löneprogram

124 kr/mån

Lönespecifikation

12 kr/styck

Kontrolluppgift

12 kr/styck

Församlingen köper hela löneadministrationen
Lönespecifikation inklusive registrering av lön mm

195 kr/styck

Kontrolluppgift

195 kr/styck

Tjänster som avropas efter behov
Lönerevision

900 kr/timme

Reseräkningar

900 kr/timme

Rapportering till Arbetsgivaralliansen
och Equmeniakyrkan nationellt

900 kr/timme

Upplägg av nyanställda

900 kr/timme

Slutlöner

900 kr/timme

Uppstartskostnader
Startpaket digitala tjänster

2 500 kr

Alternativa modeller för församlingarna
Församlingarna kan utifrån sina behov
– välja att köpa enbart lönesystemet samt utföra löneadministrationen på egen hand
– köpa hela lönehanteringen av leverantören
– gå samman i närområdet och köpa in lönesystemet tillsammans och hantera löne
administrationen gemensamt
– komplettera med ekonomisystem och ekonomihantering.
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Slutsatser
Den leverantör som bäst svarar mot kraven i utredningen både vad gäller kravbild och pris
bild är LRF konsult. LRF konsult är beredda att teckna ett centralt ramavtal med Equmenia
kyrkan. Avtalet möjliggör för församlingarna att använda alternativa modeller. Equmenia
kyrkan är med i processen tillsammans med LRF konsult genom exempelvis utbildning,
temadag, uppföljningsdag, nätverksträffar.
Ramavtalet ska anslås på hemsidan så att det är tillgängligt för församlingarna och även
möjliggör för församlingarna att teckna avtal gällande både löne- och ekonomiadministra
tion om behov finns.
Equmeniakyrkan avser att teckna centralt ramavtal med LRF konsult och att bidra i proces
sen tillsammans med LRF konsult.

18.

Ansvarsnämnden
Ansvarsnämnden har att bereda ärenden av disciplinär art gällande personer i ordinerad
tjänst. Ansvarsnämndens uppgift och sammansättning regleras i Equmeniakyrkans stadgar.
Kyrkokonferensen har också fastslagit en instruktion för ansvarsnämndens arbete.

18.1. Stadgeändring § 16
Enligt Equmeniakyrkans nuvarande stadgar är det kyrkokonferensen som fastställer an
svarsnämndens instruktion. Kyrkostyrelsen föreslår istället att kyrkokonferensen utser leda
möter, men att kyrkostyrelsen fastställer instruktionen. Anledningen är att det är krångligt
med den här typen av beslut i kyrkokonferensen.
Kyrkostyrelsen förslår också att § 16.3 stryks, då den kan tolkas som att representanten ska
företräda de pastorer/diakoner som blivit anmälda till ansvarsnämnden. Så är inte fallet.
Samtliga ledamöter företräder Equmeniakyrkan i sitt uppdrag.
Tidigare stadgar § 16

Förslag till nya stadgar § 16 (innehålls
förändringar i fetstil)

1. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i
ordinerad tjänst i Equmeniakyrkan i fråga
om:
a) handlande i strid mot tystnadsplikten
b) lärofrågor, där medarbetares förkunnelse
står i strid med Equmeniakyrkans grunddokument
c) handlande som leder till att förtroendet
för medarbetare eller kyrkan hotas eller
som utgör missbruk av uppdraget

1. Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i
ordinerad tjänst i Equmeniakyrkan i fråga
om:
a) handlande i strid mot tystnadsplikten
b) lärofrågor, där medarbetares förkunnelse
står i strid med Equmeniakyrkans grunddokument
c) handlande som leder till att förtroendet
för medarbetare eller kyrkan hotas eller
som utgör missbruk av uppdraget

1. Kyrkokonferensen fastställer instruktioner
för ansvarsnämnden och utser fem ledamöter till denna efter förslag av kyrkostyrelsen.

2. Ansvarsnämnden består av fem leda
möter.

3. I nämnden skall ingå minst en representant för vardera Equmeniakyrkans pastorer och diakoner.

(Kommentar: Återfinns och förtydligas i
punkten 1 i förslag till ny arbetsordning för
ansvarsnämnden)
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3. Ansvarsnämndens ledamöter utses av
kyrkokonferensen på en tid av fyra år på
förslag av kyrkostyrelsen. Bland dessa
utser kyrkokonferensen ordförande och
vice ordförande på förslag av kyrkostyrelsen.
4. Kyrkostyrelsen ska fastställa instruktion
för ansvarsnämnden. I instruktionen ska
ingå regler för nämndens beredning av
ärenden och dess sammansättning.
4. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas
till kyrkoledaren inom en månad efter det
att ansvarsnämndens beslut meddelats.

5. Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till kyrkoledaren fyra veckor från det
datum ansvarsnämndens beslut meddelats. Överklagan ska vara skriftlig. Beslut
gällande erinran får inte överklagas.

Kyrkostyrelsen utser två personer, utanför
kyrkostyrelsen, som tillsammans med kyrkoledaren har i uppdrag att utreda och fatta
beslut angående överklaganden i enlighet
med ansvarsnämndens instruktion.

Kyrkostyrelsen utser, efter förslag från valberedningen, två personer, utanför kyrkostyrelsen, att tillsammans med kyrkoledaren fatta
beslut angående överklaganden av ansvarsnämndens beslut. I sin beredning ska dessa
tillämpa ansvarsnämndens instruktion.

18.2. Ansvarsnämndens instruktion
Ansvarsnämndens instruktion utgörs av tre delar; Inledning, utdrag ur Equmeniakyrkans
stadgar gällande ansvarsnämnden samt arbetsordning. Om kyrkokonferensen beslutar om
stadgeändring enligt förslaget ovan kommer instruktionen framöver att fastställas av kyrko
styrelsen. Kyrkostyrelsen önskar dock att konferensen oavsett beslut om eventuellt ändrade
stadgar, fastställer ansvarsnämndens instruktion vid kyrkokonferensen 2017.
Inledningen är oförändrad. Utdraget ur stadgarna ska vara det som konferensen beslutar.
Här anges förslaget till förändrade stadgar som utdrag. I arbetsordningen återfinns föränd
ringarna och de redovisas med den gamla texten bredvid, så att förslaget till förändring syns
tydligt:
Instruktion för ansvarsnämnden i Equmeniakyrkan
Den teologiska grunden (35) för Equmeniakyrkan talar bl.a. om innebörden av ordination
till diakon eller pastor i kyrkan:
”Kvinnor och män ordineras till diakoner och pastorer efter beslut i kyrkokonferensen.
Diakon och pastor utgör två delar av den ordinerade tjänsten med olika inriktning och upp
drag. Den ordinerade tjänsten hör till kyrkan och tar sig uttryck i aktiv tjänst i församling
genom diakonala eller pastorala uppdrag men behöver inte vara av anställningskaraktär.”
Ordinationen innebär bekräftelse på Guds och människors kallelse samt ger behörighet
till tjänst i församlingarna. Vid ordinationen bekräftar diakoner och pastorer sin tro på Jesus
Kristus, sin vilja att följa Equmeniakyrkans gemensamma ordningar och att arbeta för Kristi
kyrkas synliga enhet och förverkliga kallelsen med Kristus som förebild. Genom installation
mottar den lokala församlingen diakon och pastor.
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Ansvarsnämndens uppgifter, m.m. beskrivs i stadgar för Equmeniakyrkan § 16:
1) Ansvarsnämnden har att behandla ärenden av disciplinär art gällande person i ordinerad
tjänst i Equmeniakyrkan i fråga om:
a) handlande i strid mot tystnadsplikten
b) lärofrågor, där medarbetares förkunnelse står i strid med Equmeniakyrkans grund
dokument
c) handlande som leder till att förtroendet för medarbetare eller kyrkan hotas eller
som utgör missbruk av uppdraget
2) Ansvarsnämnden består av fem ledamöter.
3) Ansvarsnämndens ledamöter utses av kyrkokonferensen på en tid av fyra år på förslag
av kyrkostyrelsen. Bland dessa utser kyrkokonferensen ordförande och vice ordförande.
4) Kyrkostyrelsen ska fastställa instruktion för ansvarsnämnden. I instruktionen ska ingå
regler för nämndens beredning av ärenden och dess sammansättning.
5) Ansvarsnämndens beslut kan överklagas till kyrkoledaren fyra veckor från det datum
ansvarsnämndens beslut meddelats. Överklagan ska vara skriftlig. Beslut gällande erin
ran får inte överklagas.
6) Kyrkostyrelsen utser, efter förslag från valberedningen, två personer, utanför kyrkosty
relsen, att tillsammans med kyrkoledaren fatta beslut angående överklaganden av an
svarsnämndens beslut. I sin beredning ska dessa tillämpa ansvarsnämndens instruktion.
Arbetsordning för ansvarsnämnden
Tidigare arbetsordning

Förslag till ny arbetsordning (innehållsförändringar i fetstil)

1. Ansvarsnämnden utses på en tid av 4 år.
Fyllnadsval kan ske under mandatperioden. Representanter för diakoner och
pastorer nomineras av Equmeniakyrkans
medarbetarförbund.

Sammansättning
1. I ansvarsnämnden ska ingå minst en pastor och en diakon som är ordinerade eller
mottagna i Equmeniakyrkan, men som
inte innehar nationell tjänst eller nationellt
förtroendemannauppdrag.

2. Anmälan till ansvarsnämnden sker
skriftligt direkt till nämnden med samma
adress som Trossamfundet Equmeniakyrkan.

Beredning
2. Anmälan till ansvarsnämnden sker skriftligt
direkt till nämnden med samma adress
som Trossamfundet Equmeniakyrkan. Ansvarsnämnden ska inte behandla anonyma anmälningar. Vid ärenden som berör
minderåriga kan nämnden behandla
anonyma anmälningar om det föreligger
särskilda skäl.
3. Den som anmäls till ansvarsnämnden ska
ges möjlighet att yttra sig över anmälan.
När yttrandet från den anmälde har kommit in ska ansvarsnämnden ge anmälaren
möjlighet att yttra sig över den anmäldes
yttrande.
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4. Om inga särskilda skäl föreligger ska
nämnden kalla anmälaren och den anmälde till samtal.
a) Nämnden beslutar om vilken/vilka i nämnden som ska delta i samtalen.
b) Nämnden möter anmälare och anmäld
var för sig.
c) Den som kallas till samtal med ansvarsnämnden kan biträdas av upp till två
stödpersoner. (Kommentar: denna punkt
återfinns under punkten 6 i den tidigare
arbetsordningen)
3. Kyrkostyrelsen utser ordförande för ansvarsnämnden.

(Kommentar: återfinns i förslag till nya stadgar § 16.3)

4. Ansvarsnämnden sammanträder på
kallelse av ordföranden och är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande.
5. Ansvarsnämnden har ordinarie sammanträde en gång per kvartal och vid
behov oftare för att behandla aktuella
ärenden.

Beslut
5. Ansvarsnämnden sammanträder en gång
per kvartal på kallelse av ordförande eller
vid behov oftare för att behandla aktuella
ärenden.
6. Ansvarsnämnden är beslutsmässig då
minst tre ledamöter är närvarande.

6. Den som kallas till samtal med ansvarsnämnden kan biträdas av en eller flera
stödpersoner

(Kommentar: återfinns under punkten 4 c)

7. Ansvarsnämnden eftersträvar beslut
i konsensus, men vid lika röstetal av
nämndens ledamöter vid omröstning
gäller ordförandens röst som utslagsröst.

7. Ansvarsnämnden eftersträvar enighet i
beslutsfattandet. Kan inte enighet uppnås
ska röstning ske.
a) Om det vid omröstning uppstår lika röstetal av nämndens ledamöter gäller ordförandens röst som utslagsröst.
b) Vid omröstning ska nämndens ordförande
alltid avlägga sin röst sist.
c) Ledamot som inte är enig med majoritetens beslut har rätt att reservera sig och
bifoga en skiljaktig mening till beslutet.
8. Om regional kyrkoledare tillhör ansvarsnämnden, deltar vederbörande inte i
beslut gällande medarbetare i den egna
regionen.
9. Ansvarsnämnden prövar inför varje beslut
om någon ledamot ska anses jävig. Ledamot som anses vara jävig deltar inte i
beredning eller beslut i ärendet

8. Under pågående ärende arbetar an10. Under pågående ärende arbetar ansvarssvarsnämnden under sekretess, men detnämnden under sekretess. Det ska dock
ta kan inte jämföras med den absoluta
påpekas att denna sekretess inte kan jämtystnadsplikten.
föras med den absoluta tystnadsplikten.
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9. Ansvarsnämnden ska, om misstanke om
brott föreligger, göra polisanmälan eller
anmälan till social myndighet.

11. Ansvarsnämnden ska, om misstanke om
brott föreligger, göra en polisanmälan
och/eller anmälan till berörd socialtjänst.

10. Ansvarsnämnden arbetar enligt ekumeniska riktlinjer för sexuella övergrepp i
kyrkliga miljöer utarbetade av Sveriges
kristna råd.

12. Ansvarsnämnden arbetar enligt Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp
i kyrkliga miljöer, Sveriges kristna råd,
Sundbyberg 2003.

11. Minnesanteckningar för ansvarsnämn(Kommentar: återfinns i punkten 18)
dens arbete förs och bevaras i ett arbetsarkiv. Anteckningarna bevaras under
sekretess med hänvisning till personärende.
13. Ansvarsnämnden beslut ska vara skriftliga.
Till nämndens beslut ska information om
hur man kan överklaga nämndens beslut
bifogas.
12. Åtgärder i ansvarsnämnden kan vara
a) Beslut om varning, som innebär ett påpekande med förslag om stödåtgärder.
b) Beslut om att person, under viss tid, inte
äger rätt att vara diakon eller pastor i
Equmeniakyrkan.
c) Beslut om att personen stryks från förteckningen över diakoner och pastorer i
Equmeniakyrkan.

14. Ansvarsnämnden kan besluta om följande
disciplinära åtgärder:
a) Beslut om erinran, som innebär ett påpekande med förslag om stödåtgärder.
b) Beslut om att person, under viss tid, inte
äger rätt att vara diakon eller pastor i Equmeniakyrkan.
c) Beslut om att person stryks från förteckningen över diakoner och pastorer i Equmeniakyrkan.
15. Ansvarsnämndens beslut ska skickas
till anmälaren och den anmälda. I det
fall den anmälda har en tjänst i någon
församling ska församlingens styrelse
underrättas om beslutet. Berörd regional
kyrkoledare ska underrättas om ansvarsnämndens beslut. I övrigt avgör nämnden
vilka ytterligare som ska få del av beslutet.

Ovanstående åtgärder kan även tillämpas
avseende missionärer som är avskilda i
kyrkokonferensen (Teologisk grund 39).

16. Ovanstående åtgärder kan även tillämpas
avseende missionärer som är avskilda i
kyrkokonferensen (Teologisk grund 39).
Om anmälan gäller missionär eller motsvarande kallas ansvarig för Equmeniakyrkans internationella arbete till nämndens sammanträde.

Ett beslut i ansvarsnämnden som leder till
avstängning av diakon/pastor behöver inte
vara i överensstämmelse med arbetsrättens
föreskrifter om avsked, vilket ofta kräver att
dom vunnit laga kraft.

17. Ett beslut i ansvarsnämnden som leder till
avstängning av diakon/pastor behöver
inte vara i överensstämmelse med arbetsrättens föreskrifter om avsked, vilket som
regel kräver att dom vunnit laga kraft.
18. Ansvarsnämndens minnesanteckningar
och beslut bevaras i ett särskilt arkiv.
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19.

Aktuell information

20.

Aktuell ekumenisk information

21.

Rapport från Bilda

22.

Avtackning av ordinerade medarbetare som under året fyller 67 år

23.

Personalsociala frågor – Beslut

24.

Statistik i kyrkokonferensen – Beslut

25.

Församlingsförändringar
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att notera att notera i protokollet att Agapekyrkans församling; Eskilstuna, Djurs mis
sionsförsamling, Ekumeniska församlingen i Trollhättan, Gagnefs missionsförsamling,
Gotlands västra baptistförsamling, Ljusterö baptistförsamling, Njutångers missionsför
samling, Norrtälje baptistförsamling, Nors missionsförsamling, S:t Matteus församling;
Göteborg, Torsåkers missionsförsamling samt Wesleyförsamlingen i Huskvarna har
upplösts.
att notera i protokollet att Bergakyrkan i Laxå, Bräcke baptistförsamling, Gränsbygdens
frikyrkoförsamling; Ekeryd och Hinneryd, Hässjö baptistförsamling, Lagadalskyrkan;
Strömsnäsbruk, Lammhults missionsförsamling, Nynäshamns baptistförsamling samt
Östrands baptistförsamling har valt att lämna Equmeniakyrkan för att tillhöra andra
samfund.

26.

Offrandets teologi i en ny tid – Beslut

27.

Rapport från Teologiska högskolan

28.

Situationen i Israel och Palestina – Beslut

29.

Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att kyrkostyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och ordförande under kommande verksam
hetsår.

30.
31.

Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen
Val av kyrkostyrelsens ordförande
Valberedningens förslag presenteras på sid. 53.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till ordförande välja Susanne Rodmar, Rimbo.
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32.

Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens förslag presenteras på sid. 54–56.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till ledamöter med en mandattid om tre år välja:
Göran Bondesson, Linköping (omval)
Miriam Carlsson, Göteborg (omval)
Gustav Fransson, Göteborg (nyval)
Gunnar Ekström, Bohus-Malmön (nyval)
Margareta Larsson, Knivsta (omval)

33.

Rapport från Diakonia

34.

Val av regionala kyrkoledare
Kyrkostyrelsens förslag presenteras på sid. 57.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att till regional kyrkoledare i region Mitt välja Per-Olof Byrskog.
att till regional kyrkoledare i region Stockholm välja Jenny Dobers.
att till regional kyrkoledare i region Svealand välja Helén Friberg.
att till regional kyrkoledare i region Öst välja Peter Bernhardsson.
att till regional kyrkoledare i region Väst välja Tomas Hammar.
att till regional kyrkoledare i region Skåne välja Charlotte Thaarup.

35.

Rapport från folkhögskolorna

36.

Presentation av kyrkostyrelsevalet

37.

Beslut om ordination
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Linda Andersson, Anna-Lena Christensen,
Anna-Karin Elebjörk Wahlström, Maria Fahlcrantz, Anne-Marie Holmqvist, AnnaMaria
Rose samt Charlotte Rosengren.
att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera EvaMarie Brännström, Maria Fässberg Norr
hall, Kennet Heinevik, Esther Kazen, Hanna-Sara Leones, Josué Leones, Oscar Molne
ryd, Matilda Nilsson, Phillip Taylor, Kajsa Werling samt Elin Westöö.

38.

Mottagande av pastorer från andra samfund

39.

Rapport från bildarsamfunden

40.

Val av tre revisorer och två ersättare
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Sjödelius och Lars-Peter Götborg.
att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius och Börje Eidenskog.
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41.

Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till verksamhetsgranskande utskott utse Karin Kopparmalms Lindblad; ordförande,
Ann-Christin Lindbom, Martin Reijler samt Torsten Wilhelmsson.

42.

Val till valberedningen

42.1. Val av tre ledamöter på tre år
Equmenia föreslår kyrkokonferensen
att utse Jacob Östervall, Tumba, till ledamot i valberedningen.
Regionala kyrkoledare föreslår kyrkokonferensen
att utse Tommy Aronsson, Stockholm, till ledamot i valberedningen.
Avgående ledamöter i valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att utse MajLis Morhed Hultvall, Örebro, till ledamot i valberedningen.

42.2. Val av ordförande och vice ordförande
43
43.1
43.2
43.3

Ansvarsnämnden
Stadgeändring § 16 – beslut
Ansvarsnämndens instruktion – beslut
Val till ansvarsnämnden
Kyrkokonferensen utsåg 2016 Olle Alkholm, Peter Bernhardsson, Sofia Camnerin, Lilian Ed
man samt Fredrik Södertun till ansvarsnämnd för Equmeniakyrkan. Alf Englund har som en
del av sina arbetsuppgifter på Equmeniakyrkans nationella kansli fungerat som sekreterare
i ansvarsnämnden.
Om förslaget till § 16 antas ska kyrkokonferensen i enlighet med dessa utse ordförande
och vice ordförande.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att till ordförande i ansvarsnämnden utse Olle Alkholm.
att till vice ordförande i ansvarsnämnden utse Sofia Camnerin.
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44.

Budget 2018 – Beslut

45.

Enkla frågor till kyrkoledaren

46.

Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2018

47.

Avtackning av förtroendevalda och nationellt anställda

48.

Avslutning

FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2018

Inledning
Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2018. Förslaget är en rambudget som
tillsammans med verksamhetsplanen kommer att vara underlag för en mer detaljerad budget som kyr
kostyrelsen beslutar om hösten 2017.
I verksamhetsplanen för 2017-2018 är kyrkans övergripande mål att i gemenskap med kyrkan i hela
världen stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt. Ett långsiktigt mål är att femtio nya gemen
skaper och församlingar bildas till år 2025. Därför är det viktigt att förstärka resurserna inom detta om
råde. Vidare kommer det nya kompetensutvecklingsprogrammet för medarbetare i församlingarna, som
påbörjas hösten 2017, att fortsätta och det kommer att kräva mer resurser. Kyrkostyrelsen anser att det
är ett mycket prioriterat område och föreslår att medel från det balanserade kapitalet kan tas i anspråk
för detta.
I budgeten föreslås vidare att den tidigare intäktsposten ”Församlingsanslag till regionerna” ersätts
med rubriken ”Anslag från församlingar”. Dessa medel ska inte längre specifikt knytas till den regionala
verksamheten utan ska ses som en del av församlingarnas finansiering av kyrkans gemensamma verk
samhet. Andra delar av den finansieringen är insamlade medel i olika former.
Uppdelningen av verksamheten i regional respektive nationell verksamhet är inte längre relevant och
därför har de slagits ihop till en gemensam post under ändamålskostnader som avser verksamheten i
Sverige. Däremot har stödet till Equmenia redovisats som en särskild post vilket är en förändring jäm
fört med tidigare.

Förklaring till uppställningen på följande sida
I sammanställningen visas utfallet av de olika posterna under 2016. Det finns också en jämförelse som
visar den beslutade rambudgeten för 2017, som kyrkokonferensen beslutade om i maj förra året, och
den detaljerade budget som kansliet tog fram under hösten och som beslutades av kyrkostyrelsen i
december 2016.
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Förslag till rambudget 2018

2018
Förslag

INTÄKTER

2017
2017
Detaljbudget Rambudget
KS dec 2016 Konf.maj-16

2016
Utfall

Kyrkoavgifter
Anslag från församlingar

55 000
8 000

52 000
7 000

52 000
7 000

50 987
6 117

Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell/regional verksamhet
Gåva från S:t Paul

30 000
25 000

30 000
26 500

30 000
26 500

27 896
19 410
25 766

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Övriga statsbidrag

9 000
8 000

9 000
8 073

9 000
9 000

9 612
9 111

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
Kurs/delt.avg / Försäljning
Fastighetsförvaltning

4 000
500

5 997
6 953
2 251

4 000
6 000
2 000

6 991
4 416
2 144

Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto
Ianspråktagande eget kapital
- ändamålsbestämda medel
- balanserat resultat
Summa intäkter

20 000
13 500

14 300

12 914

19 000
4 000
176 000

19 963
182 037

165 500

151 206

-37 400
-22 500

-35 500
-22 500

-35 500
-20 000

-33 520
-23 373

-44 700

-22 314
-36 457
-47 826

-21 000
-31 000
-41 000

-18 665
-29 301
-36 270

-3 400
-10 000
-500

-3 264
-11 925
-2 251

-3 000
-12 000
-2 000

-176 000

-182 037

-165 500

-3 205
-13 318
-2 502
-20 723
-180 877

0

0

0

-29 671

-24 158 1)

KOSTNADER
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
Bidrag till församlingar
Nationell/regional verksamhet
Bidrag till Equmenia
Regional verksamhet 2016-17
Nationell verksamhet 2016-17
Internationell verksamhet
Insamlingskostnader
Administration
Fastighetsförvaltning
Pensionsförvaltning
Summa kostnader
Årets resultat

-52 000
-5 500

1) Den negativa siffran beror i första hand på att den stora gåvan från S:t Pauls församling har avsatts till
ändamålsbestämda medel, se vidare årsredovisningen 2016 för mer information.
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INTÄKTER
Kyrkoavgifter
Föregående år, 2016, uppgick kyrkoavgifterna till cirka 51 Mkr för Equmeniakyrkan och bildarsam
funden, innan församlingarna erhållit sin del. Kyrkoavgifterna för innevarande år uppgår totalt till
52,8 Mkr, vilket även innefattar ett överskott från tidigare taxeringsår. Till år 2018 förväntas kyrko
avgifterna öka ytterligare något till 55 Mkr.
Anslag från församlingar
Efter några år med den nya organisationen kan det konstateras att det som tidigare kallats nationell
verksamhet och den regionala verksamheten idag inte alltid är lätt att särskilja. All verksamhet som idag
bedrivs i Sverige, till skillnad från den internationella verksamhet, har som huvudsyfte att stödja för
samlingar som är anslutna till Equmeniakyrkan. Mot bakgrund av detta resonemang föreslås att intäkts
posten ändras från ”Församlingsanslag till regionerna” till ”Anslag från församlingar”
Intäkten om 8 Mkr är beräknad utifrån en höjning av den rekommenderade avgiften till 150 kr per
medlem för att trygga finansieringen av samfundets gemensamma verksamheter. Det är att betrakta
som ett rekommenderat anslag och den totala intäkten är försiktigt beräknad. Se vidare kyrkostyrelsens
rapport om utredningsuppdraget om finansiering.
Anslagen från församlingarna ska i första hand täcka en del av de kostnader för gemensam verksam
het som primärt inte bör eller kan utföras av församlingarna. Det är till exempel kostnader för rekryte
ring och antagning pastors- och diakonkandidater, kyrkans gemensamma kyrkohandbok/teologi, kyr
kans ledning och internationellt samarbete, som är reglerat i stadgarna, samt kyrkokonferensen.
Insamlade medel
Här avses alla gåvor och bidrag som kommer in till samfundet från enskilda personer, församlingar,
organisationer, stiftelser och företag. Posten är uppdelad på insamlade medel som avser gåvor till den
internationella verksamheten, inklusive gåvor till specifika missionsprojekt, och till nationell/regional
verksamhet. De senare medlen används bland annat för bidraget till Teologiska högskolan för pastorsoch diakonutbildningen i samband med P & D-insamlingen.
Förslaget innebär att de insamlade medlen för den internationella verksamheten ligger något högre
än utfallet 2016. De insamlade medlen för regional/nationell verksamhet förväntas bli något lägre jäm
fört med budgeten för innevarande år, men högre än utfallet 2016.
Statsbidrag
Equmeniakyrkan erhåller statsbidrag från i huvudsak två bidragsgivare och det är SST, Nämnden för
Statligt Stöd till Trossamfund, och Sida. En liten del av beloppet avser lönebidrag för anställda. I förslaget
förväntas bidragen ligga kvar på nuvarande nivå. Beslutat organisationsbidrag från SST 2017 ligger strax
under 9 Mkr. Det är inte budgeterat något bidrag för flyktinginsatser i förslaget.
Övriga verksamhetsintäkter
För år 2018 budgeteras inte intäkterna för uppdragsverksamhet på en enskild rad då de intäkterna
kommer att minska avsevärt. Tidigare ingick ersättning från de gamla bildarsamfunden för arkivperso
nal och viss administrativ personal i den posten, men detta kommer att upphöra 2018 då arkivet från
och med 1 juli 2017 kommer att övertas av Equmeniakyrkan. Ersättningen från Equmeniaregionerna
för personal anställd av kyrkan redovisas i budgetförslaget under kostnadsposten ”Bidrag till Equmenia”
och minskar kostnaden för det stödet.
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I samband med vinterkonferensen och vid andra arrangemang tar samfundet ut deltagaravgifter. Un
der 2018 kommer det dock inte att vara någon vinterkonferens och i förslaget ovan, som avser ”Anslag
för församlingar”, är det tänkt att dessa delvis ska finansiera kyrkokonferens och därför kommer inga
deltagaravgifter för kyrkokonferensen att tas ut. På grund av detta minskar intäkten med cirka 3 Mkr
jämfört med budgeten för innevarande år. Intäkter för försäljning av material, ersättning vid försam
lingsbesök av evangelister, personalvårdsavgifter och liknande ingår också i denna post. Intäkter från
fastighetsförvaltning avser två fastigheter som kyrkan troligen kommer att inneha även år 2018.
Finansiellt netto/Fonder
Denna budgetpost avser dels finansiella intäkter från långfristiga värdepappersinnehav samt utnyttjande
av ändamålsbestämda medel och fonder från tidigare år. Med hänsyn till de osäkerheter som idag finns
på de finansiella marknaderna samt svårigheten att idag förutspå utvecklingen av marknadsräntorna
är posten försiktigt beräknad, men med en liten höjning jämfört med utfallet 2016. Förslaget innebär
vidare, att tidigare gåvor som avsatts till ändamålsbestämda medel bland annat gåvorna från S:t Paul och
Trefaldighetskyrkan, kan ianspråktas för verksamhet 2018.
Förslaget innebär även att medel ianspråktas från det balanserade kapitalet (fritt eget kapital) med
4 Mkr, som ska användas för kompetensutveckling av medarbetare i församlingarna. Kyrkostyrelsen
ser detta som ett prioriterat område och en viktig investering för kyrkan inför framtiden. Tanken är att
det under en period på fem år ska vara möjligt att ianspråkta delar av det egna kapitalet i motsvarande
omfattning.

Fördelning av intäkter

KOSTNADER
Kyrkoavgifter och bidrag till församlingar
Kyrkoavgifter till församlingar avser den del av avgifter som direkt går tillbaka till församlingarna.
Beloppet uppgår till 70 % av de totala kyrkoavgifterna efter det att totalbeloppet minskats med de
3 % som har avsatts för administration och hantering av kyrkoavgifterna.
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Bidrag till församlingar avser de medel som utbetalas till särskilda projekt i församlingarna och
församlingar som är i behov av särskilt stöd. SST-bidraget fördelas till 90 % ut som bidrag till församling
ar liksom avkastningen från vissa fonder. Förslaget ligger på samma nivå som för år 2017 och bygger på
samma modell för fördelning av kyrkoavgifterna och SST-bidrag till församlingarna som beslutades om
för innevarande år.
Nationell verksamhet/Regional verksamhet
Under rubriken ”Anslag från församlingar” redovisades att det blir allt svårare att särskilja den regionala
och nationella verksamheten från varandra då huvudsyftet med all verksamhet i Sverige är att stödja
församlingarna. Därför redovisas kostnaderna i förslaget som en sammanhållen budgetpost. Tidigare år
har inte omräknats. Däremot har bidraget till Equmenia särredovisats i rambudgeten för första gången.
I denna budgetpost ingår personalkostnader för hälften av de nationella kyrkoledarna samt övrig per
sonal på det nationella kansliet som i huvudsak arbetar med frågor som avser verksamheten i Sverige.
Personalkostnader för regionala kyrkoledare och församlingsutvecklare samt administrativ personal i
regionerna ingår samt hyra och övriga kostnader för de regionala kontoren.
Det handlar om den grundläggande verksamheten att rekrytera och utbilda diakoner och pastorer
samt medarbetarfrågor för all personal i församlingarna. Församlingsutveckling samt arbete med musik
och andra kreativa uttryck ingår här liksom det centrala arbetet med handledning till församlingar och
grundandet av nya församlingar. En nysatsning på det församlingsgrundande arbetet kommer behöva
ökade resurser för att målen i verksamhetsplan ska kunna uppnås. Kompetensutvecklingsprogrammet
för medarbetare i församlingar inklusive ungdomsledaråret ingår i budgetposten. Nationell ekumenik
och samarbete med andra organisationer är också en del av verksamheten i Sverige.
Bidrag till Equmenia
I denna post redovisas det stöd som kyrkan ger Equmenia på olika sätt. Det avser dels den del av kost
nader för personal i Equmeniaregionerna som inte kan finansieras av landstingsbidrag och medlems
avgifter i regionerna. I förslaget nettoredovisas kostnaderna för detta och de är för 2018 beräknade till
cirka 2 Mkr. Övriga poster avser kostnader för personal och del av administrativa system som ges som en
service till Equmenia nationellt och till regionerna samt riktade projektbidrag till Equmenia nationellt
och slutligen en fjärdedel av de autogirogåvor som inbetalas till Equmeniakyrkan, där givaren angett
”där det bäst behövs”.
Internationell verksamhet
Internationell verksamhet avser kostnader för personal som arbetar med internationella frågor både
på det nationella kansliet och utomlands som missionärer. Ambitionen är att öka antalet utlands
missionärer de närmaste åren. Hälften av personalkostnaderna för de nationella kyrkoledarna ingår
också. Kostnader för SIDA-projekt och samarbetsprojekt med samarbetspartners i olika delar av världen
är den största delen i denna budgetpost. Insatserna görs i Kongo, men det finns även projekt i Asien,
Latinamerika och ytterligare några områden.
Vidare ingår samarbetet med andra centrala organisationer, till exempel Baptist World Alliance, där
Equmeniakyrkan är medlem samt ekumeniska organ som bland annat Kyrkornas världsråd. Det är svårt
att uppskatta kostnaderna för de internationella projekten ett år i förväg då genomförandet av många
projekt är beroende av bidrag och insamlade medel. De totala kostnaderna för den internationella verk
samheten förväntas i budgetförslaget ligga på en något högre nivå än utfallet 2016, men en något lägre
nivå än den detaljerade budgeten för innevarande år.
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Kommunikation och insamling
Kostnaderna för kommunikation har fördelats på de olika verksamheterna, regional, nationell och inter
nationell verksamhet, och det finns därför ingen särskild budgetpost för detta utan det är en integrerad
del av verksamheten. För att vara en profetisk röst i samhället i enlighet med förslaget till verksamhets
plan föreslås opinionsarbetet få ökad prioritet. Under 2018 planeras det komma ut fyra nummer av det
nya medlemsmagasinet. Insamlingskostnaderna förväntas ligga ungefär i nivå med utfallet 2016 och
prognosen för innevarande år.
Administration och gemensamma kostnader
Administration är stödfunktioner till arbetet med verksamheten här ingår kostnaderna viss grundadmi
nistration av kyrkan, kostnader för register och statistik, förtroendemannaorganen inklusive en stor del
av kyrkokonferensen samt revision. Under 2017 kommer arkivet att övertas av Equmeniakyrkan från
bildarsamfunden och kostnaderna för det ingår här.
Gemensamma kostnader för lokaler, datorer, kontor samt personal- och ekonomiadministration för
delas ut på de olika verksamheterna i relation till antalet anställda inom respektive verksamhet.
Fastighetsförvaltning och pensionsverksamhet
Kostnader och intäkter för fastighetsförvaltning avser två fastigheter som förväntas vara kvar i kyrkans
ägo under 2018. Totalt sett förväntas fastigheterna generera ett nollresultat.
Den löpande pensionsförvaltningen förväntas generera ett nollresultat. Under 2016 gjordes en rela
tivt stor avsättning till pensionsskulden och det är inte troligt att det behöver göras någon större avsätt
ning under 2018. Se vidare not 9 i årsredovisningen.

Fördelning av kostnader

Kyrkostyrelsen föreslår därför kyrkokonferensen
att fastställa det framlagda förslaget till rambudget för verksamhetsåret 2018
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BILAGA 1

Proposition – utdrag ur föredragningslista samt protokoll 2016
19.

Förslag till utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet

Det gemensamma arbetet som den nationella organisationen genomför i enlighet med stadgar och på
uppdrag av kyrkokonferensen finansieras på många olika sätt. Till största delen finansieras verksam
heten av insamlade medel från enskilda medlemmar, antingen direkt via kyrkoavgifter och gåvor, eller
via församlingar. En stor del av de intäkterna kommer in i samband med de olika insamlingskampanjer
na som genomförs varje år. Församlingarnas och medlemmarnas givande är grunden för Equmeniakyr
kans nationella verksamhet. I övrigt finansieras verksamheten av bidrag från organisationer, stiftelser
och företag samt organisationsbidrag från Nämnden för statligt stöd till trossamfund och Sida-bidrag för
vissa internationella projekt.
Utöver ovannämnda intäktskällor finansieras den nationella verksamheten och de tjänster som
kansliet erbjuder församlingarna av olika typer av avgifter. Vissa tjänster är gratis för församlingen,
vilket till exempel gäller församlingsbesök från kansliet/ regionerna (med undantag för evangelisterna),
möjlighet att ansluta sig till kyrkans registerprogram Repet, hanteringen och förmedlingen av autogiro
och SMS-gåvor till församlingarna. Andra tjänster faktureras församlingarna utifrån antalet anställda
i församlingarna vilket gäller personalvårdsavgift och fortbildningsavgift eller utifrån församlingens
storlek vilket gäller t.ex. kostnaderna för Stim och Bonus presskopia. Avgifterna för deltagande i olika
evenemang faktureras i normalfallet också församlingar eller deltagare. I det nya kompetensutvecklings
programmet för församlingarnas medarbetare är det dock tänkt att denna utbildning ska vara avgiftsfri.
I gränslandet mellan avgift och insamling finns ”församlingsanslag till regionerna”. Det infördes i
samband med att de gamla distriktens verksamhet övergick till de nya regionerna, som är en del av den
juridiska personen Equmeniakyrkan, och baseras på antalet medlemmar i församlingen. Detta är inte
tydligt en renodlad avgift men ändå en uppmaning till församlingar att betala för en specifik del av verk
samheten i jämförelse med en uppmaning att samla in och skänka pengar. Anslaget täcker dock inte
mer än cirka en tredjedel av det vi kallar den regionala verksamheten. Varför just denna del av verksam
heten ska få ett eget tydligt riktat bidrag från församlingarna är också en fråga som kan ställas.
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Vilka finansieringskällor för det gemensamma arbetet har vi idag? Hur ser betalningsströmmar
na mellan samfundet Equmeniakyrkan och församlingarna ut? Hur kan de gemensamma resurserna
användas på bästa sätt? Hur ska församlingarna veta hur mycket pengar som behöver samlas in till det
gemensamma arbetet? Vilka tjänster ska församlingarna betala för? Och vad ska ingå i ”paketet” i och
med att församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan? Ska procentsatsen för uttag av kyrkoavgifterna
höjas för att delvis ännu mer kunna finansiera den nationella verksamheten? Dessa frågor bör bearbetas
och utredas för att det i framtiden ska bli tydligare för församlingarna och samtidigt möjliggöra en stabil
finansiering av kyrkans gemensamma arbete på lång sikt.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över hur kyrkans gemensamma verksamhet ska finansieras med
rapport till kyrkokonferensen 2017
Utdrag ur konferensprotokollet i maj 2016
24.
Förslag till utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans gemensamma verksamhet
Kyrkokonferensen beslutade
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda befintlig intäktsstruktur med rapport till kyrkokonferensen
2017.
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BILAGA 2

Motion - utdrag ur föredragningslista samt protokoll 2016
14.2.

Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling angående uttaxering av avgifter grundat på medlemsantal

Inom Equmeniakyrkan uttaxeras från församlingarna ett antal avgifter grundat på församlingens
medlemsantal. Ett exempel på detta är regionavgiften. I de församlingar som, likt Sätunakyrkan, tillämpar
ett medlemsbegrepp som inte innehåller ”graderade” medlemskap, kan barn bli medlemmar på föräldrars
begäran. Detta är särskilt vanligt i samband med barndop, då det döpta barnet blir medlem i församlingen.
Vid dessa tillfällen väljer inte sällan resten av familjen att bli medlemmar om de inte redan är medlemmar.
Avgifter baserade på medlemsantal bygger rimligen på en princip om delande av de intäkter försam
lingen förhoppningsvis får av sina medlemmar. Därmed är det intressanta i sammanhanget hur många
vuxna medlemmar församlingen har. När det gäller minderåriga saknar dessa som grupp möjlighet att
dela några belopp av betydelse som offer till församlingen. Därför är det inte rimligt att minderåriga
ligger till grund för församlingens delande till den centrala och regionala organisationen.
Vi yrkar att kyrkokonferensen beslutar:
att uttaxering av alla de avgifter som grundas på församlingars medlemsantal räknas på medlemmar
som är 18 år och äldre.
Kyrkostyrelsens svar på motionen:
Motionen från Sätunakyrkans Ekumeniska församling handlar i grunden om hur vi finansierar vårt ge
mensamma arbete. Det sker i huvudsak genom insamlingar, del av kyrkoavgiften, avkastning på kapital,
övriga gåvor och testamenten. Kyrkostyrelsen menar att det är glädjande att församlingar i hög utsträck
ning tar ansvar för gemensamma beslut och gemensamt arbete.
I samband med kyrkokonferensen 2016 ordnas ett seminarium med syfte att bredda samtalet kring
hur vi tillsammans tar ansvar för den budget som kyrkokonferensen fattar beslut om. Den s.k. region
pengen är ett sätt för Equmeniakyrkan att finansiera en del av kyrkans regionala verksamhet. Ibland
framförs synpunkten att församlingarna borde informeras om vilken summa per medlem som förvän
tas för att finansiera kyrkans samtliga åtaganden och inte bara en del av den regionala verksamheten.
Kyrkostyrelsen menar att den balans som finns idag mellan olika finansieringsformer är god men samti
digt i behov av kontinuerlig översyn.
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Equmeniakyrkans stadgar § 5 anger att kyrkokonferensen beslutar om Equmeniakyrkans gemen
samma arbete samt ger rekommendationer till församlingarna. Det innebär bl a att vi söker undvika
formuleringar som ”uttaxering av avgifter” och istället uppmanar församlingarna att sluta upp kring det
vi gemensamt beslutat och bidra till att bl a regionalt placerad personal kan utföra sina arbetsuppgifter.
Det kan finnas flera skäl till att en församling önskar justera den rekommenderade regionpengen t ex
aktuell ekonomisk situation, tillhörighet till flera samfund, många medlemmar utan egen inkomst, ett
betydande antal passiva medlemmar, m.m.
Kyrkostyrelsen menar att det vore alltför komplicerat att i kyrkokonferensen fatta beslut om olika
typer av avsteg från den rekommenderade regionpengen. Sådant beslut får i förekommande fall fattas av
församlingen. ”Gemenskapen uttrycker delaktighet och solidaritet genom ansvarstagande för varandra
och den verksamhet församlingarna och Equmeniakyrkan bedriver, ekonomiskt och genom eget arbete
efter förmåga.” (Teologisk grund för Equmeniakyrkan)
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att
avslå motionen

Utdrag ur konferensprotokollet 2016
32.

Uttaxering av avgifter – Beslut

Lena Bergström, processledare, rapporterade från påverkanstorget: Många uttryckte förståelse för mo
tionärernas situation, men det var ändå flest bifall till kyrkostyrelsens svar. Klotterplanket gav mycket
intressant information, inte minst angående hur fakturan utformas. Kyrkostyrelsen och motionärerna
enades om ett nytt gemensamt yrkande.
Följande yrkanden ställdes från kyrkostyrelsen och Sätunakyrkan:
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att inom ramen för utredningen om finansiering av kyrkans gemensam
ma verksamhet behandla frågan om församlingars ekonomiska bidrag till regional verksamhet.
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att inom ramen för utredningen om finansiering av kyrkans gemensam
ma verksamhet behandla frågan om församlingars ekonomiska bidrag till regional verksamhet.
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BILAGA 3

Uppföljning av seminariet ”Dela för helhetens skull” från kyrkokonferensen 2016
samt enkätundersökning
Under kyrkokonferensen genomfördes ett seminarium med namnet ”Dela för helhetens skull” under
ledning av Marianne Dahl Radhe, Christer Jonsson och Lasse Svensson. Syftet med seminariet var att
belysa och få svar på frågorna:
Vilka finansieringskällor för det gemensamma arbetet har vi idag? Hur ser betalningsströmmarna
mellan samfundet Equmeniakyrkan och församlingarna ut? Hur kan de gemensamma resurserna använ
das på bästa sätt? Hur ska församlingarna veta hur mycket pengar som behöver samlas in till det gemen
samma arbetet? Vilka tjänster ska församlingarna betala för? Och vad ska ingå i ”paketet” i och med att
församlingen är ansluten till Equmeniakyrkan? Ska procentsatsen för uttag av kyrkoavgifterna höjas för
att delvis ännu mer kunna finansiera den nationella verksamheten?
Uppslutningen på seminariet var god, cirka 100 personer deltog och 70 personer svarade på våra
frågor. Frågorna var uppdelade i två delar där del 1 bestod i tipsfrågor och del 2 av en fråga med olika
svarsalternativ samt plats för kommentarer.
Frågorna i seminariet har dessutom utgjort underlag för en enkät som skickades ut under hösten.
Målgrupp var ordförande och kassör i församlingarna. Vi fick in 296 svar. Av svaren kom 151 från ord
föranden och 145 från kassörer. Förutsatt att alla svar kom från olika församlingar så blir svarsprocen
ten 42 % av alla Equmeniakyrkans 697 församlingar. Skulle det, så långt det är möjligt, vara kassör och
ordförande från samma församling blir svarsprocenten 22 %. Förmodligen ligger sanningen någonstans
däremellan, vilket skulle betyda en svarsprocent på 30–35 %.
Slutsatser
I korthet kan man sammanfatta resultaten i att
• Vi ska fortsätta med vår solidariska fördelning av resurserna
• Långsiktigt ska vi satsa på församlingsplantering och utbildning av pastorer och diakoner
• Verksamheten ska finansieras med en kombination av insamling och en avgift, ”kyrkpeng”
• Fokus bör ligga på att öka insamling generellt, att införa en kyrkpeng samt att få fler kyrkoav
giftsgivare
• Kommentarerna talar om vikten av delaktighet. Det är viktigt att kansliet informerar tydligt
och i god tid, att församlingarna får en klarare bild av samfundets behov och att vi snabbt
förmedlar resultat av insamlingarna. Delaktigheten kommer att ge ökad villighet till offrande.
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Av svaren från tipsfrågorna framgår med all tydlighet att man vill ha en fortsatt solidarisk fördelning
av våra resurser enligt fråga 1. Hela 96 % ansåg att vi ska hjälpas åt och stötta varandra ekonomiskt och
personellt. Av dessa ansåg 44 % att vi alltid ska göra det medan resten, 56 %, utgår från att varje försam
ling ska klara sig själv, men att stöd kan utgå för en kortare tid. 4 % ansåg att varje församling alltid ska
klara sig själv.
När det gäller finansiering av de beslut som fattas av kyrkostyrelsen ansåg 44 % att kyrkokonferensen
ska besluta om finansiering medan 35 % ansåg att det är kyrkostyrelsen som har det övergripande ansva
ret för att anpassa ekonomin efter de beslut kyrkokonferensen tar.
När det gäller de långsiktiga satsningar som kyrkan gör ville 49 % ha utbildning av pastorer och dia
koner som första prioritet medan 42 % ville ha nyplanteringar som första prioritet. Här ska tilläggas att
många från seminariet, 17 %, kryssat i alla alternativen med kommentaren ”det går inte att sära dessa
åt, allt hör samman”.
På frågan om hur vi ska finansiera kansliet och regionerna i framtiden vill en majoritet, 62 %, ha en
kombination av insamling och avgift. 23 % ville bara ha en avgift.
Del två handlade om att svara på frågan ”Hur kan vi finna vägar för att finansiera den gemensamma
verksamheten?” Här fick man ringa in så många alternativ man ville. Vi fick 548 inringade svar. Av
svaren framgår att man vill ha kombination av ökad insamling generellt, 36 %, och avgift eller ”kyrk
peng” 25 %.
Bland kommentarerna från seminariet framgick tydligt att vi ska sätta stort fokus på att i första hand
få fler att ge kyrkoavgift, 55 %, och i andra hand införa en låg kyrkpeng. En liten höjning av kyrkoavgif
ten kan några tänka sig medan andra har betänkligheter för detta.
Från enkäten fick vi delvis helt andra typer av kommentarer. Här vill man att vi fokuserar på syn
lighet ute i församlingarna. Vi ska informera både om behov och resultat av insamlingar. Vi behöver
bli mer delaktiga i samfundet och få information oftare och tydligare än idag. Flera ville också se en
översyn av kansliet för att kunna pressa ned kostnader. Av de kommentarer som överensstämmer med
kommentarerna från seminariet kan nämnas att flera lyfter fram behovet av fler kyrkoavgiftsgivare.
Några kan tänka sig en höjning av kyrkoavgiften medan andra tror att det leder till färre givare. Att ge
en avgift, kyrkpeng, möts inte med stor entusiasm. För vissa tjänster kan man tänka sig ett paketpris
med andra tjänster som tillval om man vill ha dem.
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Del ett: Tipsfrågorna
Procentuell fördelning summerat

1) Hur ser vi på innebörden av ömsesidigt
beroende ?
13
4%

Varje församling är sin egen och
ska klara sig själv
162
44%

190
52%

Genom kyrkan ska vi stöCa
varandra ekonomiskt och
personellt så långt det är möjligt.
I huvudsak bör en församling
klara sig på egen hand, men en
kortare Kd kan stöd utgå

Svar från seminarium och enkät

Seminarium
25
36%

Enkät
12
4%

1
1%

118
40%

165
56%
44
63%

Sida 1
45

Procentuell fördelning summerat

2) Vilket ansvar har kyrkokonferensen för
beslut av ekonomisk betydelse?
81
23%
160
44%

När beslut av ekonomisk
betydelse faCas ska
kyrkokonferensen också besluta
om ﬁnansiering
Det är kyrkostyrelsens ansvar aC
anpassa ekonomin Kll de beslut
kyrkokonferensen tar.
Beslut av ekonomisk betydelse
ska allKd beredas extra under en
konferens

119
33%

Svar från seminarium och enkät

Seminarium

Enkät

64
22%

17
26%

138
47%

93
31%

26
40%

Sida 2
46

22
34%

Procentuell fördelning summerat

3) Hur ser vi långsikGgt på satsningar som vi
vill ska ske i kyrkan? VikGgast är:
33
9%
Satsning på nystart och
nyplantering av församlingar

146
42%

Satsning på aC utbilda och
fortbilda pastorer, diakoner och
annan personal i församlingarna.
171
49%

Satsning på bistånd och mission i
andra länder

Svar från seminarium och enkät

Seminarium
4
7%

28
51%

Enkät
29
10%

23
42%

123
42%

143
48%

Sida 3
47

Procentuell fördelning summerat

4) Equmeniakyrkan har eJ kansli på naGonell
och regional nivå. Hur ska vi ﬁnansiera det i
61 framGden?
15%

Genom insamlingar som får säCa
nivån på verksamhetens storlek
89
23%

245
62%

Genom införande av en
medlemsavgiS som får bestämma
nivån på verksamheten
Genom en kombinaKon av
medlemsavgiS och insamlingar

Svar från seminarium och enkät

Seminarium

Enkät
49
15%

12
17%
10
14%

48
69%

79
24%
197
61%

Sida 4
48

Del två: Finansieringen
Procentuell fördelning summerat

73
13%

Hur kan vi ﬁnna vägar för aJ ﬁnansiera den
gemensamma verksamheten?
197
36%

80
15%

Satsa mer på insamling
generellt Kll samfundet
Bara "betala" för det stöd
man använder som
församling
Införa en "kyrkpeng" som
beräknas per medlem

136
25%

Höja kyrkoavgiSen Kll 2 % mer pengar Kll samfundet/
församlingarna

62
11%

Ändrad fördelning av
kyrkoavgiSen mellan
samfundet/vald församling

Svar från seminarium och enkät

Seminarium

Enkät
60
13%

13
13%
14
15%

42
44%

22
23%

5
5%

155
34%

66
15%

114
25%

57
13%

Sida 5
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SammanfaJning av kommentarerna från seminariet
5%

5%

9%
Fler kyrkoavgiSsgivare
Liten höjning av kyrkoavgiSen
Inför en låg kyrkpeng
14%

55%

Autogirofokus
Minska administraKonen
Förenklad adminstraKon enl Fiskebäck

12%

Några av kommentarerna från seminariet:
– Innan höjning av kyrkoavgiften ragga fler att betala kyrkoavgift.
– Få fler att betala kyrkoavgift
– Jag tror att vi i Equmeniakyrkan behöver lära känna varandras församlingar bättre. Då kan vi förstå att
församlingar behöver särskilt stöd.
– Ta vara på förslag om förenklad administration (fakturering) från Fiskebäck!
– Ändra inte kyrkoavgiften, ta bort administration och skapa kyrkpeng.
– Kan kyrkpengen fördelas efter tionde-principen? Tiondeprincipen är bra tycker jag.

Ett urval av kommentarer från enkäten:
– Kanske ett obligatoriskt ”grundpaket” (t.ex. försäkringar, pensionshantering), och sedan möjlighet att
köpa till ”optioner” (STIM, Repet, lönehantering, bokföring, banktjänster). Vissa av dessa behov borde
egentligen gå att samordna inom SKR, först då skulle vi kunna bli både trovärdiga och effektiva.
Sida 6

– Mer delaktighet
– Autogirot borde marknadsföras bättre!
– Ge bättre info till kassör och ordföranden löpande under året om Equmeniakyrkans ekonomi och
finansiella behov.
– Vi bör fokusera på en övergripande nivå, inte ha två.
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– Befarar att höjd kyrkoavgift ger färre givare.
– Decentralisera nationell personal till regionerna för bättre närhet
– Jag tror, trots de planeringsmässiga avigsidorna, att insamlingar bör vara en av de viktigaste intäktskäl
lorna i såväl församling som i samfund. Bästa sättet att öka insamlingarna i åtminstone vår församling
vore fler gudstjänstbesökare.
– Långsiktig planering, med info om insamling i tid (nu kommer det försent)
– Satsa på utbildning i evangelisation och skicka medlemmar ut i samhället och världen.
– Osäkerhet kring att höja till 2%. Kan vara avskräckande för nya givare.
– Oro för medlemsavgift som riskerar att knäcka små församlingars lokala ekonomi. Eller församlingar
där många är passiva medlemmar.
– Mycket av det ekonomiska skulle lösa sej om många fler valde att låta sin kyrkoavgift gå till Equmenia
kyrkan. Detta är en fråga för kyrkostyrelsen och regionerna att sätta fokus på.
– Tonvikt på autogiro och kyrkoavgift i all undervisning vid utbildning av medarbetare och marknadsfö
ring mot församlingarna. Det regelbundna har stor styrka för långsiktig planering.
– Denna enkät långt ifrån fullständig. Många alternativ saknas. Exempelvis hur stor nationell /regional
administration vi ska ha, satsningar på små församlingar, rätta mun efter matsäcken.
– Alla medlemmar inom Equmenia bör medvetandegöras om hur offrandet ser ut i förhållande till beho
ven inom det gemensamma. Antal offrare/Antal medlemmar, Snittoffer mm. Lite statistik blandat med
appeller o rapporter/Reportage om arbetet. Sändaren
– När man gör insamlingar är det viktigt att tala om vad pengarna som kommer in ska användas till, och
också att visa vad som behövs och hur mycket som fattas.
Kyrkokonferensen behöver lyftas fram mer i Sändaren under lång tid före, så att medvetenheten och
kunskap om frågorna ökar och förhoppningsvis engagemanget för det gemensamma. Mailutskick når
bara några få även om vi vidaresänder en hel del.
– Vi tror att medlemsavgift till kyrkan centralt kan bli tungt för många små församlingar. Där kan man
kanske tänka sig en differentierad avgift, men kansliet måste anpassas till rimlig ekonomi.
– Viktigt att församlingarna får stöd med det de behöver/efterfrågar och att information kommer ut i
mycket god tid. Som det är nu kommer mycket material ut sent av det som redan är aviserat tidigt t ex
inför offerdagar och ” Tänd ett ljus” insamlingen. När vi gör vårt program och församlingsblad har vi
inte fått underlag.
– För att få en hållbar långsiktig finansiering för det gemensamma tror vi att församlingarna behöver
känna större delaktighet.
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– Flyktingfrågan kan var ett område där vi känner att vi behöver och får stöd centralt.
– Kan gemensamma regionala konferenser bygga gemenskap och delaktighet genom sång och musik
och tydlig Jesus undervisning som ger hopp, föder tro och utmanar!
– Kyrkoavgiften skulle kunna höjas till ex vis 1,5 %. 2 % verkar lite mycket.
Som alltid är det viktigt att medlemmarna vet vad som kostar i det gemensamma. Därför ska det inte
bara vara en uttaxering. Det behöver komma information och upprop till insamling för vårt gemensam
ma ansvar som också visar konkret vad som görs.
– Jag tror det undervisas för lite om hur en församlings och ett samfunds ekonomi fungerar. Genera
tionen som varit inkörd på folkrörelse är på väg att dö ut. Skulle vara tacksam om det kunde finnas ett
gemensamt undervisningsmaterial och om de många goda och användbara idéer som finns i många
församlingar kunde delas vidare till alla församlingar. Inte för att användas rakt av kanske men som
inspirationskälla.
– Göra församlingar ansvariga och engagerade i projekt och inte bara samla in till något som inte är
konkret
– Inte fler insamlingar men fortsätta arbeta för fler som lämnar kyrkoavgift. Höj inte - det kommer att få
motsatt effekt.
– Fortsätta och ev utöka synligheten ute i regionerna av de centralt anställda för att förmedla vilket ar
bete som görs centralt t ex vid regionsamlingar och utbildningar. Får man ett ansikte och ett personligt
möte så ökar viljan att stödja det gemensamma arbetet. Arbeta för att skapar en större ”vi-känsla” och
arbeta för att få bort ”Vi och de i Stockholm-känslan” .
– Web-sändningar av olika evenemang som t ex konferensen gör att fler kan ”delta” även om man inte
har möjlighet att vara på plats. Kan också ge ett ökat engagemang och känsla för det gemensamma
arbetet.
– Eventuellt höja kyrkoavgiften, men inte så mycket som till 2 %.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
TILL KYRKOSTYRELSE

KANDIDAT TILL ORDFÖRANDEPOSTEN
Susanne Rodmar
Ålder: 49 år
Yrke/sysselsättning:
Pastor. Arbetar som
konsulent för andlig vård
i Kriminalvården på Sve
riges kristna råd.
Bostadsort: Rimbo
Fritidsintresse: Jag och min familj har förmånen
att bo på en liten gård vid grusvägens slut. Det
livet gör att man aldrig behöver fundera på vad
man ska använda sin fritid till…

I kyrkostyrelsen vill jag bidra med att alltid
påminna om att Equmeniakyrkan finns med i
många viktiga sammanhang utanför våra kyrkors
väggar, allt det viktiga arbete och de avgörande
möten som sker på platser vi ofta glömmer bort,
är livsviktiga för kyrkan. Kyrkan och församlingen
är alltid till för fler än de som redan finns innan
för. Jag brinner för ekumenik som är en stor och
viktig del av mitt vardagliga liv och som gett mig
vidgade perspektiv på Gud, livet och kyrkan. Jag

tror att det är möjligt att vara en gemenskap av
olikheter i vår kyrka och tycker att det är viktigt
att vi respekterar och tolererar olika åsikter och
tolkningar. De erfarenheter jag nu har efter att ha
suttit i kyrkostyrelsen i fem år tror jag också är
värdefulla i ett fortsatt uppdrag.

I min hemförsamling predikar jag ibland.
För mig har tron på Jesus Kristus betytt:
Till det här svaret lånar jag ord från en psalm
(Ps o S 38:1-3) skriven av Olov Hartman. För mig
säger dessa ord på ett mycket koncentrerat sätt
vad tron betyder och vem, vad och var Gud är.
För att du inte tog det gudomliga dig till en krona,
för att du valde smälek och fattigdom, vet vi vem Gud är.
För att du lydde fram till det yttersta – döden på korset,
vet vi vad seger, vet vad väldighet, vet vi vad Gud är.
För att du nedsteg hit till de plågade, hit till de dömda,
vet vi att ingen ensamhet finnes mer, vet vi var Gud är.
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KANDIDATER TILL KYRKOSTYRELSEN 2017
Göran Bondesson
Ålder: 50 år
Bostadsort: Linköping
Yrke/sysselsättning:
Pastor och studerande
Fritidsintresse: Musik,
scout, fiske m.m.

I kyrkostyrelsen vill jag bidra med att fortsätta
det uppdrag jag har i folkhögskolerådet. Jag bär
med mig erfarenhet från ekumeniskt arbete,
internationella projekt, Equmenia och till viss del
församlingsplantering.

firare, förebedjare, ibland fikafixare, med i en
bönegrupp, har lätt för att gå igång och engagera
mig i diverse frågor, och är tacksam för gudsmö
ten, vänskap och relationer i alla åldrar.

För mig har tron på Jesus Kristus betytt en
trygghet i livet, att vara självklart älskad, en utma
ning att leva livet som hans lärjunge.

Gunnar Ekström
Ålder: 67 år
Bostadsort: Bohus-Mal
mön

Yrke/sysselsättning:
Pensionär

Tidigare sysselsättning:
I min hemförsamling är jag pastor. Just nu stu
derar jag också på folkhögskollärarprogrammet i
Linköping. Jag jobbar i Lambohovskyrkan som är
en samarbetskyrka mellan Svenska kyrkan och
Equmeniakyrkan.

För mig har tron på Jesus Kristus betytt en sta
bilitet i livet. Det är en fantastisk trygghet att veta
att vad som än händer får jag be till Gud om det.
Jesus har delat människans villkor. Det är inget
svårt att leva sitt liv med Gud. Gud bryr sig.

Miriam Carlsson
Ålder: 34 år
Bostadsort: Göteborg
Yrke/sysselsättning:
Läkare

Anställd VD och egenfö
retagare inom smycke- och träproduktion.
Fritidsintresse: Sång och musik, Stallebrottet
Kulturproduktion där jag är ordförande
I kyrkostyrelsen vill jag bidra med ekonomiskt
kunnande, strategiskt tänk, marknadsfrågor och
kontakt med små församlingar.
I min hemförsamling är jag ordförande, sam
mankallande i gudstjänstrådet, medlem i Kvarn
bergssångarna, medlem i styrelsen för Hållö
kapellförening och församlingens representant i
ekumeniska nämnden.
För mig har tron på Jesus Kristus betytt trygg
het i livet, en hjälp när det blåser. Tron och Bibeln
har hjälpt mig i mitt ledarskap i andra föreningar
som jag varit ordförande i. De har varit en ledstjär
na i samvaron med andra människor.

Fritidsintresse: Läsa
böcker, gå på bio och
teater. Träffa vänner och
familj. Gillar friluftsliv, men hinner inte med det
så mycket som jag önskar.

I kyrkostyrelsen vill jag bidra med min erfaren
het av att ha varit med sedan Equmeniakyrkan
bildades. Jag vill också fortsätta arbetet med verk
samhetsplanen, hur vi organiserar och styr för att
ha församlingarnas förnyelse, utveckling och växt
i fokus.

Gustav Fransson
Ålder: 29 år
Bostadsort: Göteborg
Yrke/sysselsättning:
Husfar på Guldhedens
studiehem i Göteborg,
musiklärare, församlings
musiker och pastors
kandidat i Equmeniakyrkan.
Fritidsintresse: Musik, teologi och kaffe.

I kyrkostyrelsen vill jag bidra med att lyfta frågor
I min hemförsamling är jag en trogen gudstjänst
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som handlar om vad det innebär att vara kyrka

i dagens samhälle. Särskilda intresseområden är
ekumenik, församlingsplantering och församlings
teologi.

I min hemförsamling är jag aktiv i Equmenia
som ordförande i styrelsen och som tonårsledare.
Jag leder gudstjänst och musik emellanåt och vid
behov predikar jag.

KVARSTÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR
Andreas Möller
Ålder: 45 år
Bostadsort: Uppsala
Yrke/sysselsättning:
Pastor

Fritidsintresse: Musik,
fotografering

För mig har tron på Jesus Kristus betytt allt.
Mitt liv har fått mening och riktning. Lydia Lithell
sammanfattar det så väl med orden ”Det enda jag
har att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa
nåd”.

Margareta Larsson
Ålder: 67 år
Bostadsort: Knivsta
Yrke/sysselsättning:
Barnmorska/universitets
lektor
Fritidsintresse: Vara ute i
naturen, resor, litteratur

I kyrkostyrelsen vill jag
fortsätta att arbeta för att vår nygamla kyrka ska
växa samman alltmer, utan att tappa sin bredd och
sina tre rottrådar. Vi har både saker att förvalta och
saker att nyskapa, och jag vill göra mitt för att vi
ska hitta rätt balans i det.

Hani Megalla Ghattas
Ålder: 65 år
Bostadsort: Järfälla
Yrke/sysselsättning:
Lärare

Fritidsintresse: Musik,
resor, läsa tidningar

I kyrkostyrelsen vill jag
I kyrkostyrelsen vill jag bidra med min erfaren
het av att leva i och leda en lokal församling. Jag
har också en del internationell erfarenhet, varav
sex års arbete i de båda Kongorepublikerna. De
frågor som jag kan mest om och är mest intresse
rad av är internationella relationer, utbildningsfrå
gor och lokalt församlingsliv.

I min hemförsamling är jag sammankallande i
det internationella rådet, körsångare och hängiven
gudstjänstbesökare efter att under många år ha
varit ordförande i församlingen.

För mig har tron på Jesus Kristus betytt en
plattform att stå på och en kompass i livet. Den är
en viktig del av mitt vardagsliv och har bidragit till
gemenskap med andra kristna. Genom Jesus kan
jag ana något om Gud.

fortsätta att arbeta med integration och flyk
tingfrågor samt kontakten med arabisktalande
kyrkor i Mellanöstern. Jag har i synnerhet intres
se av utbildningsfrågor som att erbjuda asylsö
kande och nyanlända att delta i församlingarnas
verksamheter för denna målgrupp. Mina erfaren
heter av att vara född i Egypten, uppväxt i Syrien,
utbildad i Libanon och Sverige samt med många
års erfarenhet av undervisning på gymnasium
och komvux i Sverige, hoppas jag skall fortsätta
att komma till användning i styrelsearbetet.

Johan Adolfsson
Ålder: 37 år
Bostadsort: Lidingö
Yrke/sysselsättning:
Nämndsekreterare vid
utbildningsförvaltning
en, Stockholms stad
Fritidsintresse: Frilufts
liv och idrott i många olika former
I kyrkostyrelsen vill jag kunna bidra med att
lägga till ett juridiskt synsätt på de frågor som
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styrelsen behandlar och kunna vara med och bidra
i frågor som avser bildningsverksamhet.

Lyra Sema
Ålder: 42 år
Bostadsort: Farsta
Yrke/sysselsättning:
Barnskötare

Fritidsintresse: Hjälpa
människor, läsa böcker

I kyrkostyrelsen vill jag fortsätta att arbeta med
utvecklingsfrågor inom församlingsarbete och
församlingsplantering. Jag vill också arbeta med
utbildningsfrågor genom att vara med och forma
utbildningar som är relevanta för församlingsan
ställda. En stor utmaning ligger i att få in informa
tion om vilken fortbildning som behövs samt att
få ut information till församlingarna om de utbild
ningar som sker. Här vill jag försöka att bidra.

Marie Töllborn
Ålder: 56 år.
Bostadsort: Norrtälje
Yrke/sysselsättning:
Undersköterska.

Fritidsintressen: Mina
fritidsintressen är förut
om min församling, djur
och natur, trädgård, målning, läsa, mm.
I kyrkostyrelsen vill jag fortsätta att arbeta med
de diakonala frågorna. Jag har ett särskilt intresse
och kompetens för att arbeta med och stötta soci
alt utsatta kvinnor som t.ex. långtidssjuka, arbets
lösa och nyanlända. Utmaningar som rör den lilla
och utsatta människan i olika situationer.

ett helhetsperspektiv och att i detta se vikten av
varje liten ”pusselbits” unika förutsättningar,
varje individ som på olika sätt med sina gåvor
och förmågor bidrar till en helhet. Jag vill utifrån
det fortsätta arbetet med de frågor som är aktu
ella och viktiga för Equmeniakyrkan utifrån ett
internationellt, nationellt och lokalt perspektiv.
I kyrkans arbete ser jag även barn och unga som
mycket viktiga, liksom kyrkans samarbete med
Equmenia. Dels har vi ett ansvar som kyrka för
uppväxande generationer, att ge utrymme och
stöd till de fantastiska förmågor barn och unga
bär på. Unga är även mycket viktiga för kyrkans
tillväxt och framtid. Vi ska vara en kyrka för alla,
liten som stor.

Torbjörn Jacobsson
Ålder: 46 år
Yrke/sysselsättning:
CRO/Riskchef på Margi
nalen Bank
Bostadsort: Sköndal
Fritidsintresse: Försam
ling/kyrka, scout, cykling
I kyrkostyrelsen vill jag fortsätta att arbeta med:
Jag har ett brett intresseområde och försöker alltid
se helheten. Jag tittar dock lite extra på ekonomi
och placeringar. Genom att bidra med såväl helhets
tänkande som i detaljfrågor i kyrkostyrelsens dis
kussioner vill jag utmana oss och försöka använda
våra gåvor och resurser på bästa möjliga sätt.

Sara Möller
Ålder: 36 år
Bostadsort: Hisings
Backa

Yrke/sysselsättning:
Malin Lagerlöf
Ålder: 47 år
Yrke/sysselsättning: Ut
redare och projektledare
inom kommunal sektor
Bostadsort: Bjurholm
Fritidsintresse: Förut
om mitt engagemang
i kyrkan och familjen så är det sång, musik och
naturupplevelser.
I kyrkostyresen vill jag fortsätta att arbeta utifrån
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Sjuksköterska på hospice
Fritidsintresse: Jobba
med församlingsgrun
dande arbete både strategiskt och praktiskt, puss
la, promenera.
I kyrkostyrelsen vill jag fortsätta att arbeta
med vårt gemensamma församlingsgrundande
arbete, pastors- och diakonutbildningarna samt
mångfaldsfrågor.

FÖRSLAG REGIONALA KYRKOLEDARE

P-O Byrskog
Region Mitt
Född 1968
– Vi lever i en väldigt spe
ciell tid. Flyktingström
mar, högerpopulistiska
partier som växer, ökad
psykisk ohälsa, en större
öppenhet gällande andliga frågor och nysvenskar
som är intresserade av vem Jesus är. Jag hoppas i
denna tid kunna bidra med uppmuntran, utma
ning och inspiration till regionens församlingar.
Bakgrund: Integrationssamordnare på EFS samt
verksamhetsledare för Flyktingguide/Språkvän på
Borlänge kommun. Tidigare bl.a. präst i Borlänge
EFS, pastor Markuskyrkan (EFK) och Johanneskyr
kan i Lindome (MK, SB, SMK) samt 19 år som för
säljningsingenjör. Överås teologiska seminarium
1994–2000.

Helen Friberg
Region Svealand
Född 1956
– Jag vill förmedla till
varje församling i regi
onen att de med sina
förutsättningar och gåvor
är en viktig del av vår
gemensamma kyrka och gemensamt delar uppdra
get. Jag vill förmedla glädjen som det är att vara
del i den Guds mission som förvandlar världen.
Bakgrund: Distriktsföreståndare i Missionskyr
kans distrikt Mälardalen 2001–2013. Tidigare bl.a.
pastor i Vällingby, Uppsala och Jönköping. Teolo
gie kandidat 1982 Lunds universitet.

Tomas Hammar
Region Väst
Född 1952
– Jag vill arbeta för att
Equmeniakyrkan ska
vara en levande, trovär
dig, modig och växande
kyrka i vår tid.
Bakgrund: Koordinator för temagrupp Lärjunga
skap i Gemensam Framtid 2012–2013. Tidigare
idrottspastor i Svenska Missionskyrkan och för
samlingspastor i Nossebro, Värnamo, Öckerö, Grå
bo och Fiskebäck. Teologiska Seminariet Lidingö
1975–79.

Peter Bernhardsson
Region Öst
Född 1965
– Jag drömmer om och
vill arbeta för att den
lokala församlingen, dess
medlemmar och ledare
ska få förnyat mod, tro
och vision att vara församling och förkunna evang
eliet i en tid som denna.
Bakgrund: Verksamhetsledare i Missionskyrkans
distrikt Östra Götalands 2011–2013. Tidigare bl.a.
pastor i Tibro och Jönköping. Teologiska Högsko
lan och North Park Theological Seminary 1994–97.

57

Jenny Dobers
Region Stockholm
Född 1971
– Jag vill stötta, lyfta
fram och skapa nätverk
för de goda krafter som
finns i församlingarna.
Bakgrund: Pastor i
Immanuelskyrkans församling, Stockholm 1999–
2013. Tidigare bl.a. pastor i Göteborg och ung
domsledare i Lundsbrunn. Teologie kandidat 1998
Göteborgs universitet och Teologiska Högskolan,
Stockholm.

Charlotte Thaarup
Region Syd
Född 1956
– Jag har de senaste
fyra åren jobbat som
regional kyrkoledare i
Region Syd, lärt känna
församlingarna, Equme
nia, anställda och frivilliga. Vi har delat drömmar
och hopp – och i gemenskap börjat hitta vägen, så
att människor i Region Syd kan mötas av Kristus
och förvandlas av honom. Att jobba pionjärt i en
del av Sverige, där 1/7 del av Sveriges befolkning
bor, men där det inte finns mycket frikyrkligt liv
är spännande. Vi har fortfarande framtiden för
oss!
Bakgrund: Pastor och menighetsföreståndare i
Metodistkyrkan, Strandby, Danmark 1988–2013.
Tidigare bl a pastor i Vejle och Horsens. 2003 Mas
ter of Divinity, Överås. 1979 Diplom från Överås
teologiska seminarium.
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MANUAL FÖR BESLUTSFATTANDE
MED KONSENSUSMETODER

3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM
Inledning
Varje förhandlingspass inleds med gemensam bön,
sång, stillhet eller annan form av tillbedjan. Däref
ter klargör ordförande hur passet ska struktureras
och tiden användas.
Handlingar
Ombuden förväntas vara väl införstådda med de
handlingar som funnits tillgängliga enligt stad
garna före mötet. Motioner och andra frågor som
presenterats i handlingarna kan ändå presenteras
inför behandling i plenum.
Presentation av fråga
När en fråga tas upp för diskussion i plenum pre
senteras den först. Efter att den presenterats ges
ombuden möjlighet att ställa klargörande frågor.
Ordförande kan be den som presenterat frågan att
förtydliga eller hänföra frågan till annat forum,
t ex påverkanstorg.
Begära ordet
Ombuden begär ordet genom att gå till någon av
talarstationerna. En funktionär skriver in namn
och församling, så att presidiet får överblick över
vilka som begär ordet. Ordet fördelas av ordföran
de. Den som har ordet har rätt att tala utan att
bli avbruten, dock kan en begäran om ordnings
fråga avbryta talaren. Ombud som talar till mötet
vänder sig till ordförande. Ev. talarstol på podiet
används endast vid inledande presentation av en
fråga. Sittande ordförande deltar inte i samtalet
med inlägg eller synpunkter utan har till uppgift
att lyssna och sammanfatta och föra mötet vidare.

Talartid
Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem
minuter vid presentation av en fråga. Efterföljande
talare har rätt till tre minuters talartid. Mötet kan
vid behov besluta om att utöka tiden.
Talarlista och kategorier
Ett uttalat syfte med att använda konsensusmeto
der vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt
göra flera olika sorters röster med olika erfaren
heter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett
viktigt verktyg för presidiet är därför att det ges
möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska
ske på ett sätt som alla upplever som rättvist är
det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För
Equmeniakyrkans del kan dessa vara t ex: kön,
ålder, etnicitet, storlek på församling, landsbygds
församling eller stadsförsamling, positiv eller
negativ till just nu lagt förslag, etc. Ordförande
ansvarar för att för frågan relevanta kategorier
representeras.
Utifrån dessa kategorier äger sedan presidiet
rätt att fördela ordet så att röster från fler katego
rier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att
särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas
i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i ple
num mot sin vilja.
Om flera ombud visar med indikatorkorten (se
nedan) att de upplever att inget nytt tillkommer
i samtalet, äger presidiet rätt att bryta talarlistan
efter att det först gett resterande talare på listan
möjlighet att överväga om de har nya argument
att tillföra samtalet eller om deras argument redan
framförts av någon annan.
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Indikatorkort
Indikatorkort är inte nödvändiga för de olika
stegen när man använder konsensusmetoder, men
kan vara en hjälp för både ombud och presidium.
Orange och blå är bra färger att använda. Det är
en tydlig skillnad mellan dem och även de som
är färgblinda kan skilja på dem. Orange kort kan
användas för att visa positiv inställning till frågan
eller förslaget, blått kort kan användas för att visa
negativ eller avvisande inställning.
Om lokalen ser ut så att inte alla kan se indika
torkorten är det ordförandes uppgift att berätta
för mötet hur det ser ut.
När ombuden ombeds hålla upp sina kort bör
de inte hålla det ena kortet bakom det andra,
eftersom det då ser ut som att de menar det mot
satta mot vad de egentligen menar för dem som
sitter bakom.
Om ombuden upplever att argument återkom
mer och inget nytt tillkommer kan de göra presi
diet uppmärksamma på detta genom att hålla de
båda indikatorkorten i kors framför bröstet.

3.2. BESLUTSPROCESS

Ordningsfråga
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket
tillfälle som helst. Ordningsfrågan måste höra
samman med det som just nu diskuteras eller den
typ av session som mötet just nu är i. Ordnings
fråga reses genom att ombudet ställer sig upp och
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att
ropa ”ordningsfråga”.
Ordförande avbryter då den talare som har or
det och ger ordet till den som begärt ordningsfrå
ga. Ombudet förklarar varför och ordförande har
sedan att välja mellan att:

Övervägandesession
Öppen diskussion
Här uppmuntras till ett livligt samtal kring olika
åsikter. Det är mycket viktigt att argument både
för och emot hörs i samtalet.
Ombud som vill yttra sig i frågan begär ordet
vid talarstationerna (se ovan om att begära ordet
och talarlista).
I detta skede kan indikatorkorten användas på
presidiets initiativ. Ordförande kan be ombuden
att hålla upp orange kort om de håller med och
blått kort om de inte gör det. Genom att på detta
sätt ofta ”mäta temperaturen” på frågan kan
diskussionen föras framåt och upprepningar av
argument undvikas.
I både detta skede och i beslutssessionen (se
nedan) är det viktigt att presidiet vid upprepade
tillfällen också lämnar möjlighet till enskild bön
och stillhet. Bön under förhandlingssessionerna
måste vara enskild för att inte riskera att bönen
används som påtryckningsmedel i samtalet och/
eller inför beslut.

– Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.
– Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkor
ten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan och
besluta därefter.
– Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut i
plenum.
Ordförandes beslut kan utmanas av ett om
bud. Ombudet får då tre minuters talartid för
att framföra sin sak, ordförande svarar och en
omröstning genomförs utan att saken diskuteras
ytterligare. En sådan omröstning avgörs genom
enkel majoritet.
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I detta avsnitt beskrivs de olika delar som ingår i
en beslutsprocess enligt konsensusmetod. Varje
fråga kommer inte att genomgå alla steg, det är
dock ofta en hjälp att följa stegen så noga som
möjligt.
Ofta kommer ett steg smälta ihop med nästa
utan ett tydligt avbrott mellan dem.
Informationssession
Presentation
Syftet är att mötet ska få information som visar på
flera möjliga perspektiv på frågan. Varför frågan
har lyfts, relevant information för att förstå frågan
och eventuellt ett förslag till beslut ska presente
ras.
Klargörande
Ombud har möjlighet att ställa frågor för att få
klargörande information. All relevant information
ska, i möjligaste mån, komma alla till del under
informationssessionen.

Utveckla förslag
Efterhand som diskussionen förs framåt, kan

flera specifika förslag till beslut uppkomma eller
ett tydligt stöd för frågan uttryckas. Förutom att
lyssna på enskilda ombud som begärt ordet kan
ordförande också bryta diskussionen för att ge
utrymme för samtal i mindre grupper, s.k. bikupor
eller föra frågan till påverkanstorget. Att samtala
i mindre grupper är ett bra sätt att involvera fler i
samtal och reflektion och syftar till att gemensamt
i den mindre gruppen hitta fler argument som kan
och bör delges mötet.
Om ärendet är enkelt till sin natur och antalet
förslag på lösningar/beslut inte är för stort kan
ordförande (med hjälp av presidiet) summera
diskussionen och framföra presidiets förslag till
beslut.
Om ärendet är mer komplext kan det vara nöd
vändigt att bryta behandlingen i plenum och låta
de ursprungliga förslagsställarna eller en utsedd
grupp (som också kan vara presidiet) arbeta med
förslag till beslut som mötet sedan får ta ställning
till.
Beslutssession
När frågan diskuterats färdigt, vilket mötet avgör
gemensamt under ordförandes ledning, är det
dags att fatta beslut.
Enighet
Om ordförande känner att mötet närmar sig kon
sensus i att endera stödja ett förslag eller att inte
göra det ombeds mötet bekräfta detta (Har vi nått
enighet i denna fråga?). Om enighet har uppnåtts i
frågan deklarerar ordförande ”Mötet har beslutat i
enighet att…”.
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt,
men inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då
frågor som ”Vilka stöder förslaget?”, ”Vilka stöder
inte förslaget, men kan tänka sig att acceptera
det?” och ”Vilka stöder inte och kan inte acceptera
förslaget?”.
Om den sista frågan inte får några svarande alls,
går proceduren vidare med att ordförande frågar
”Behöver vi diskutera vidare?” och/eller ”Har vi
nått enighet i denna fråga?”. Besvaras denna fråga
jakande deklarerar ordförande ”Mötet har beslutat
att…”.
Om det fortfarande finns ombud som inte kan
tänka sig att acceptera förslaget, uppmuntras de

(av ordförande) att dela sina farhågor med mötet
och diskussionen fortsätter därefter igen. Här
krävs en skicklig ordförande så att ingen känner
sig tvingad att yttra sig. Man kan känna sig obe
kväm med ett beslut utan att ha möjlighet eller
vilja att utveckla varför.
Att dela det som gör att man inte kan ställa sig
bakom förslaget kan visa att det räcker med t.ex.
smärre förändringar i ordalydelser för att mötet
sedan ska bli överens. Mötet ombeds då ta ställ
ning till förändringen och sedan återigen besvara
om frågan behöver diskuteras vidare eller inte.
Argumenten mot förslaget som nu kommer
fram kan också leda till att ytterligare diskussion
behövs. Då kliver mötet tillbaka till diskussions
session.
Det kan också visa sig att det är större för
ändringar som behövs för att kunna komma till
beslut. Mötet kan då hänföra bearbetningen till
en mindre grupp som återkommer senare med ett
förändrat förslag och detta ställs då inför mötet
igen.
Överenskommelse
Om det ändå inte går att nå enighet eller accep
tans kring ett förslag kan ordförande fråga: ”Kan
de som inte stöder förslaget och inte kan accepte
ra det, känna att era åsikter har blivit lyssnade till,
även om ni inte stöder eller accepterar förslaget?”
och sedan ”Kan ni som stöder eller accepterar
förslaget intyga att ni har hört vad andra ombud
har haft att säga?”.
Efter att på detta sätt ha fått bekräftat att allas
åsikter har lyssnats till kan ordförande fortsät
ta med att fråga ”Är ni i minoriteten beredda
att ändå stå ut med ett beslut?” och ”Kan mötet
därför fatta beslut?”. Besvaras dessa frågor jakande
deklarerar ordförande ”Mötet har beslutat genom
överenskommelse att…”.
Måste vi fatta beslut idag/under mötet?
Om enighet eller överenskommelse inte kan upp
nås måste mötet undersöka hur viktigt det är att
beslut i frågan fattas idag eller under mötet. Den
frågan diskuteras med konsensusmetoder (infor
mation, övervägande, beslut). Om detta förfaran
de drar ut på tiden är det ordförandes ansvar att
bryta diskussionen för att fatta beslut. Om mötet
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då finner att frågan inte behöver t.ex. vara:
– Föra frågan till ett annat forum för beslut (dele
gera till exempelvis styrelsen eller liknande).
– Återremiss till ursprunglig förslagsställare för
att be dem överväga hur frågan ska läggas fram
inför kommande möte.
– Beslut att denna instans inte är rätt instans för
beslut i denna fråga.
Om det finns konsensus för att beslut måste fattas
idag/under mötet, förs frågan över till att hanteras
med majoritetsbeslut (se punkt 3.3).

3.3. MAJORITETSBESLUT
Att gå över till majoritetsbeslut
Innan mötet ska fatta beslut med majoritet för
utsätts att presentation, klargörande och öppen
diskussion skett enligt manualen. För att övergå
till majoritetsbeslut krävs att mötet är överens
om att frågan måste beslutas idag/under mötet,
men konsensus kan inte uppnås varken genom
enighet, acceptans eller överenskommelse, eller
genom att två ombud så begär genom att väcka
ordningsfråga. Om endast ett ombud begär att
majoritetsbeslut ska fattas utan att detta stöds av
minst ett ombud till, faller ordningsfrågan utan
vidare diskussion.
Efter att de båda som väckt ordningsfrågan
fått argumentera för sin sak, lämnas ordet fritt i
ordningsfrågan. Ombud får endast tala en gång i
ordningsfrågan. Detta gäller inte det ombud som
först begärde ordningsfrågan. Hen tillåts att vid
behov lämna replik.
När talarlistan är tom röstar mötet om ord
ningsfrågan. Frågan avgörs med enkel majori
tet. Om beslutet blir att frågan ska avgöras med
majoritetsbeslut avgör stadgarna om det ska ske
med enkel eller kvalificerad majoritet. För den ev.
fortsatta debatten bör tydliga regler kring talartid,
om det är möjligt att tala mer än en gång, replik,
etc. finnas. Ordförande bör, om så är möjligt, ge
möjlighet att låta varannan talare tala för resp.
emot frågan, oavsett talarlista.
Om ordningsfråga angående majoritetsbeslut
väcks under pågående överläggningssession, kan
ordförande besluta att ordningsfrågan diskuteras
när överläggningen är klar.
Att fatta majoritetsbeslut
När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut,
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antingen eftersom mötet beslutat så eller eftersom
denna manual stadgar så, är det en förutsättning
att det finns ett tydligt förslag till att-sats(er) att ta
ställning till. Även för beslut som enligt manualen
alltid fattas med majoritetsbeslut bör presenta
tion, klargörande och överläggning ske enligt
denna manual.
När mötet kommer till beslutssessionen och
ska fatta beslut med majoritetsbeslut tydliggörs
detta av ordförande när sessionen inleds. Ordfö
rande säkerställer att ombuden har tillgång till de
att-satser som ska beslutas om. Därefter informe
rar ordförande om hur röstningen går till samt,
vid behov, hur ombuden går tillväga för att begära
rösträkning.
Efter att beslut fattats deklarerar ordförande
”Mötet har beslutat genom majoritetsbeslut att…”.

FLÖDESSCHEMA

Presentation

INFORMATIONSSESSION

Klargörande
ÖVERVÄGANDESESSION

Öppen diskussion
Verktyg för att låta olika röster höras
och för att lyssna in Anden

Kategorier

Bikupor

Gruppsamtal

Påverkanstorg

Bön och stillhet

Presidiet summerar samtalet och föreslår
beslut
Gemensamt beslut att gå till beslutssession
BESLUTSSESSION

Ja

Har vi nått enighet?

Nej
Kan inte acceptera.
Undersöka vägar framåt

Kan ändå
acceptera
Mindre grupp
intygar att de blivit
lyssnade på och
kan stå ut med
beslutet

Mötet har
beslutat i enighet
att…

Mötet har
beslutat att…

Mötet har
beslutat genom
överenskommelse att…

Beslut idag?
Ja
Majoritetsbeslut

Nej

Mötet har
beslutat genom
majoritetsbeslut
att…

Andra
möjligheter
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