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FÖREDRAGNINGSLISTA 2018
1.

Inledning

2.

Val av funktionärer för kyrkokonferensen

2.1

Presidium

2.2

Två protokollsjusterare

2.3

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 2017

8.

Revisorernas berättelse
Revisorernas berättelse finns att läsa sist i årsredovisningen.

9.

Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen

10.

Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet

Det verksamhetsgranskande utskottet för verksamhetsåret 2017 har lämnat följande yttrande:
Verksamhetgranskande utskottet har bestått av Magdalena Omnell, Skövde, Martin Rejler, Eksjö,
Torsten Wilhelmsson, Årjäng samt Ann-Christin Lindbom, Veberöd.
Vi har intervjuat de tre kyrkoledarna, cheferna för de olika verksamhetsområdena, tre regionala
kyrkoledare, några ledamöter i kyrkostyrelsen samt Rune W Dahlén, som arbetar med pastors
utbildningen. Vi har läst kyrkostyrelsens protokoll, kyrkokonferensens protokoll samt en rad
andra dokument. Vi har träffats i Alvik, haft telefonkonferens samt utnyttjat mailkontakterna
mellan oss.
Nedanstående sammanfattning av vårt arbete kommer, då det gäller verksamheten, att följa
verksamhetsplan (VP) 2017-18. Vi ger också en redogörelse för den organisation vi fått ta del av
genom information och dokumentation.
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VERKSAMHET
Församlingsutveckling och stöd
Equmeniakyrkan utmanar och stödjer församlingar att skapa ett språk, mötesplatser och former för bekräftelse
av tro, överlåtelse till Jesus Kristus och där tro föds, delas och fördjupas. (VP 2017-18)
Församlingsutveckling och stöd är en viktig fråga för kyrkostyrelsen. Tre nya församlings
utvecklare har anställts under året, vilket visar att detta är ett viktigt område. Ett instrument
använt för församlingsutveckling är NFU (Naturlig församlingsutveckling). En omfattande enkätundersökning har visat att metodiken är framgångsrik genom att församlingarna upplever framtidstro och det stärker den egna tron. Dessutom stärker det församlingens samfundstillhörighet.
Utifrån detta resultat förordar vi att flera församlingar deltar i detta. I församlingsutveckling är
evangelister en tillgång men också en bristvara.
Verksamhetsmålen måste kommuniceras utåt till församlingarna vilket inte visar sig vara så
lätt. Vad kan göras för att förbättra detta?
Ett exempel på förverkligandet av verksamhetsmålen är materialet Markusåret.
Vi har vid våra intervjuer fått veta att man anser att det fortfarande kvarstår arbete för att få en
gemensam kyrkosyn, vilket är ett mycket viktigt uppdrag för kyrkans framtid.
Medlemstappet har diskuterats i kyrkostyrelsen och har därmed aktualiserats i verksamhetsplanen. Equmenia har också pekat på medlemstappet i åldersgruppen 20–25 år och har därför
initierat ett samarbete med Equmeniakyrkan genom att till kommande kyrkokonferens lämna en
motion i ärendet. Tilläggas kan att det finns ett gott samarbete mellan Equmeniakyrkan och Equmenia. Equmenia deltar i alla kyrkostyrelsens sammanträden då en rapport alltid lämnas.
Kyrkokonferensen 2017 fattade beslut att kyrkostyrelsen skulle arbeta fram ett material kring
offrandets teologi. Arbetet med detta område har inte kommit så långt.
Kyrkohandboken välkomnas som ett viktigt instrument för vår unga kyrka. Det har gjorts och
görs ett stort arbete kring den. Vi uppfattar att det finns många oklarheter både innehållsmässigt
och hur och när införandet av boken skall beslutas och av vem. Vi ser det som positivt att man
beslutat att skjuta upp lanseringen ytterligare ett år.
Ekonomin får också genomslagskraft inom verksamhetsområdet. Det är viktigt att göra rätt
saker för pengarna som är begränsade och offrade pengar. En controller kommer att rekryteras
vilket är en bra investering. Styrelsens ansvar är att bestämma vad som skall göras och att detta
förhåller sig till målen.
Alternativa verksamhetsformer. I takt med att människors livsmönster förändras söker församlingar i Equmeniakyrkan nu alternativa verksamhetsformer, ofta i projektform, för att möta
nutidsmänniskans behov. Det kan medföra att det blir svårt med kontinuitet i verksamheten.

Församlingsgrundande
Equmeniakyrkan ger inspiration och redskap så att nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar kan inledas. (VP 2017-18)
Eftersom normen idag är att vara sekulariserad behövs andra sätt att vara kyrka. Det teologiska
språket behöver göras relevant för den tid vi lever i.
Vi tillhör en kyrka med en tydlig målsättning och ett aktivt arbete för att fler församlingar ska
planteras och återplanteras och därför behövs bland annat fler moderförsamlingar.
En omvärldsanalys är väsentlig och bör göras.
Det har visat sig svårt att nå ut med information gällande församlingsplantering. Det finns
skrivningar om vad församlingsplantering är men dessa har tydligen inte nått ut till alla. Ambitionen är hög vilket visar sig genom anställning av personer för att arbeta med församlingsplantering/återplantering. Det finns en framåtanda och tydlig riktning för att nå 50 nya gemenskaper
2025. I vissa regioner har detta slagit väl ut med flera nystartade gemenskaper som ännu inte
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blivit en traditionell församling medan det på andra håll inte givit något resultat alls under året
som gått. Detta är också en viktig fråga för kyrkostyrelsen.

Sammanhållen mission
Equmeniakyrkan fördjupar innebörden av en helhetssyn på mission där ansvar för evangelisation, diakoni och
Guds skapelse, såväl i Sverige som internationellt, tydligt delas i ömsesidighet med samarbetskyrkor. (VP 201718)
Man är oroad över det minskade engagemanget då det gäller det internationella arbetet - samtidigt
ser man ett visst ökat intresse ute i församlingarna.
Kulturtolk är en önskan för att förbättra kommunikationen då det gäller både språk och kultur.
Våra samarbetskyrkor önskar större närvaro från oss - inte enbart pastorer utan personer med
annan utbildning. Våra samarbetskyrkor önskar också öka antalet missionärer i Sverige.
Den internationella enheten har genom sitt dokument Mission 2020 en hög ambitionsnivå för
hur arbetet i våra samarbetsländer ska bedrivas. Viktigt är då att detta dokument, samt övrigt
informationsmaterial, når våra församlingar för att höja det lokala engagemanget.

Utbildning
Equmeniakyrkan utmanar och utrustar till tjänst för Gud och människor i kyrkan och det omgivande samhället
genom strategisk utbildning, kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. (VP 2017-18)
Equmeniakyrkan kan nu erbjuda ett flertal utbildningar som t ex ungdomsledarutbildning och
lekmannautbildning. Kompetensutvecklingsplan för anställda har sjösatts.
Antalet sökande till pastors- och diakonutbildning har ökat, vilket noteras med glädje.
Vägledningsåret är nu inne på sitt tredje år och har nu hittat sina former.
Möjligheten att anställa sommarpastorer, vilket ger en bra praktik, har erbjudits genom information på hemsidan och genom sociala medier men har inte efterfrågats av församlingarna i
någon högre grad.
THS, som är en av de största teologiska fakulteterna i landet, har många duktiga lärare och
detta medför att utbildningen blir både djup och bred. Möjlighet till distansutbildning och deltidsstudier finns också.
VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) har gett bra erfarenhet då pastorskandidaterna fått möta
olika typer av församlingar.
En kaplan ansvarig för samtal med studenterna, gudstjänster och retreater har anställts.
Arbetsmarknaden är god för pastorer. Det finns många vakanser särskilt då det gäller stora församlingar på små orter. Här finns en tydlig utmaning för vår kyrka. Var ligger ansvaret för detta?
Problemet att man som pastor inte så gärna vill flytta. Man har rotat sig, barnet har hittat sina
skolor och kompisar, maken/makan har ett bra jobb.
Om skolan byter namn, vilket har diskuterats, är det en utmaning att ändå behålla ”T” (Teologi)
på skolan för att även fortsättningsvis kunna behålla den höga standarden. Viktigt är också att
flera av de som undervisar även har en bakgrund som pastorer.

Opinion
Equmeniakyrkan är en profetisk röst i samhället. (VP 2017-18)
Juluppropet, som Lasse Svensson var initiativtagare till, fick stor genomslagskraft.
Klimatfrågan är naturligtvis också aktuell för vår kyrka. Olika förslag på hur Equmeniakyrkan
kan ta ett större ansvar diskuteras. Klimatkompensationen som inte gjorts för resor, uppmärksammades under hösten och skall åtgärdas.
Synas, märkas, höras är viktiga ord för att synliggöra kyrkan i samhället. Följande områden
bevakas: Våld mot kvinnor, Fokus på barn med särskilda behov, Klimat och flyktingfrågor. Synliga
manifestationer ger bra respons. Var finns kyrkan i #metoo- rörelsen? Framförallt handlar det ju
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om ett arbete på lång sikt. På vilket sätt ska kyrkan jobba med #metoo? En verklig utmaning för
vår kyrka!
Kyrkans trovärdighet i samhället ökade under flyktingvågen då många församlingar varit aktiva
och så fortfarande är. I samband med detta har flyktingsamordnare anställts.

Kyrkokonferensen
Ett positivt grepp togs genom en ny strategi för såväl den geografiska lokaliseringen som förhandlingsmetoder. Konsensusmetoder bidrog till en mer demokratisk process. Utvärderingen från
konferensen visade på att de närvarande var mycket nöjda med arrangemangen. Önskvärt är att
flera församlingar söker sig till kyrkans konferenser för att få del av gemenskap och bidra till den
demokratiska utvecklingen inom Equmeniakyrkan. Hur?
På kyrkokonferensen 2017 beslutade man att uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera internationell rätt. Det framkom dock inte av protokollet hur detta ska göras.

ORGANISATION
Vi uppfattar att organisationen inom Equmeniakyrkan fungerar väl då det gäller den centrala
delen. De nuvarande kyrkoledarna kompletterar varandra på ett utmärkt sätt och har organisatoriskt väldefinierade ansvarsområden. Kontorsetablering i Alvik uppfattar vi som mycket välfungerande med närhet till kyrkans olika enheter samt till flera andra kristna organisationer. Därför
undrar vi om det är strategiskt riktigt att flytta ut kommunikationsenheten som är en servicefunktion till övriga enheter i Alvik?
Vi kan dock se att kopplingen mellan den centrala delen och församlingarna inte fungerar fullt
ut. I vissa församlingar är man inte intresserad av vad som görs eller sägs på centralt håll. Man når
helt enkelt inte fram från den centrala delen av kyrkan till församlingarna. Alltför få prenumererar på Sändaren, alla får inte den nya tidningen Equmen och att en del församlingar uteblir vid
kyrkokonferenserna kan vara ett tecken på ett ointresse för vad som sker centralt. Man kan också
se ett ointresse för regionernas arbete från församlingshåll. Även hos församlingar visas på ett
relativt litet intresse för att nå varandra: Man är sig själv nock!
Varje församling är suverän och självbestämmande. För Equmeniakyrkan som helhet innebär
detta såväl för- som nackdelar. Fördelen är att församlingen tar stort eget ansvar för sin uppgift på
respektive ort. Nackdelen är att det kan bli svårt att ta till sig och bereda rum för aldrig så lysande
idéer som kommer till församlingen direkt från kansliet i Alvik eller dess förlängda arm på regionkontoret.
Vi vill också peka på att flera församlingar bör ansluta sig till Repet. Det skulle kunna underlätta samspelet mellan olika delar av vår verksamhet speciellt med tanke på den nya tidningen
Equmen. Tidningen skulle kunna vara ett effektivt informationsmedium som når kyrkans samtliga medlemmar och där medlemmarna kan nå kyrkoledningen. Och Equmeniakyrkan kan bli en
levande gemenskap av församlingar som det står i stadgarna.
Eftersom vi har kyrkoledare, en organisation för verksamheten och en kyrkostyrelse med stora
ambitioner och visioner för Equmeniakyrkan så måste något göras för att råda bot på detta!

Kyrkostyrelsen
Sammanträden med olika arbetsformer fungerar bra. Flerdagssammanträden ger möjlighet till
styrelsearbete, enkel gemenskap och nattvardsfirande. Introduktionen till nya ledamöter upplevs som mycket bra, vilket gör att man snabbt kommer in i arbetet. Samtalsklimatet är öppet
och man får tala till punkt. Verksamhetsplanen är ett aktivt dokument till form och innehåll
framförallt under höstens sammanträden. För varje enskild ledamot tar förberedelsearbetet en
hel del tid.
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För att kunna genomföra sammanträden av hög kvalitet där kyrkans alla aspekter tas upp behöver ordförande förbereda sig på ett kvalificerat sätt. Tid behövs för kontakt med kyrkoledarna och
för sammanträdets genomförande. Av detta kan man undra om det inte vore klokt att arvodera
ordförande?
Vi önskar att det alltid ska vara möjligt att utläsa i protokollen vem som ansvarar för att beslut
genomförs så att det är möjligt att följa upp det.

Personal
Alla församlingar är anslutna till företagshälsovård. Friskvård för de anställda inom kansliet stöds
med 3 500 kronor per individ. Mallar för personalsamtal finns. Önskvärt är en Lathund: Hur är det
att vara anställd i en ideell organisation? Numera har alla anställda mellan 18 och 67 år olycksfallsförsäkring på individnivå dygnet runt.

Information
Sändaren har presstöd och måste därför ta upp vissa händelser som inte direkt speglar kyrkans
verksamhet vilket kan förklara att antalet prenumeranter sjunker.
Tidningen Equmen speglar kyrkans verksamhet mer än Sändaren och skulle kunna utvecklas
till ett mer dagsaktuellt medium med mer frekvent utgivning. Tyvärr nås endast de som finns i
Repet av tidningen, men alla borde få den.
Hemsidan har arbetats om. Trots detta är det inte alltid så lätt att hitta det man söker. Kyrkostyrelsens protokoll finns på hemsidan men protokollen är ofta svåra att få grepp om på grund av att
bilagor saknas.
Sociala medier. Equmeniakyrkan finns bland annat på Facebook. Tyvärr kommer inte all information med där.
Bloggar kan man ta del av på hemsidan och de ger ett positivt intryck av kyrkans verksamhet.

Regionerna
En omfattande och gedigen utredning har gjorts under året och den kommer att gås igenom i
kyrkostyrelsen under 2018. Det har påpekats att det hade varit bättre om den organisationsutredning som gjorts hade skett samtidigt med regionutredningen. Regionerna är mycket olika både
till storlek och därmed till antalet församlingar. Detta medför att verksamheten också blir mycket
skiftande. En omfattande verksamhet bedrivs i de regioner som vi har undersökt där vi kan se
att kurser av olika slag har genomförts liksom ett framgångsrikt arbete på ungdomssidan genom
”Konfa”.
Det framkommer att det på en del håll finns en svårighet i kontakten mellan församlingar och
regionkontor då församlingar inte efterfrågar regionkontorets stöd.
De regionala kyrkoledarna träffar kyrkoledarna en gång per månad, vilket upplevs mycket
positivt. Kontakten mellan de regionala kyrkoledarna är stimulerande. Tyvärr saknar de regionala
kyrkoledarna direktkontakt med kyrkostyrelsen. Vad kan göras för att få till en förändring?

Slutord
Vi har all anledning att känna oss glada och tacksamma över att tillhöra en kyrka med en tydlig
målsättning och ett aktivt arbete. Genom våra intervjuer har det blivit tydligt att det finns många
engagerade personer som arbetar för och i Equmeniakyrkan. Vi har en kyrka med stora resurser
både vad gäller personal och genom det som erbjuds genom utbildningar, hemsida, konferenser
mm. En av alla utmaningar är att kommunicera alla resurser till de lokala församlingarna. Viktigt
är också att församlingar via regionerna kommunicerar allt värdefullt som görs till kyrkostyrelse
och kyrkoledare.
Equmeniakyrkan är församlingarna och församlingarna är Equmeniakyrkan.
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Kyrkostyrelsens kommentar till verksamhetsgranskande utskottets yttrande
Kyrkostyrelsen vill tacka det verksamhetsgranskande utskottet för årets arbete och uppskattar särskilt att utskottet valt att utgå från verksamhetsplanens disposition i sin rapport. Kyrkostyrelsen
har inte valt att kommentera allt det som rapporten innehåller utan nedan följer ett antal områden som behöver följas upp i kommande arbete.
Församlingsutveckling och stöd
Eftersom den nationella avdelningen i Equmeniakyrkan låtit utvärdera pågående arbete med församlingsutveckling vet vi att det är viktigt arbete som utförs även om det är svårt att uppvisa tydliga och mätbara resultat. En tydlig majoritet av församlingarna, som tagit del av Equmeniakyrkans
erbjudande om församlingsutveckling, känner tacksamhet över vad de fått vara med om medan
endast ett fåtal församlingar rapporterar om nya medlemmar som en konsekvens av arbetet med
församlingsutveckling. Allt handlar förstås inte om nya medlemmar, men kyrkostyrelsen anser att
målet 3 procent nya medlemmar behöver fortsatt prioritet. En församling med 100 medlemmar
utmanas att varje år tänka 3 nya medlemmar. Om sedan församlingen växer eller minskar är en
annan sak, det är inte sällan beroende på faktorer som inte låter sig styras eller planeras. Kyrkostyrelsen vill fortsatt uppmana församlingarna att aktualisera frågor om tro och tillhörighet.
Kyrkohandbok
Kyrkostyrelsen har fattat ett inriktningsbeslut om att en ny kyrkohandbok antas av kyrkokonferensen 2019 och för närvarande pågår arbete med att gå igenom alla de synpunkter som kommit
avseende den s k provutgåvan. En kyrkohandbok är, bland mycket annat, en berättelse om den
kyrka som fattat beslut om den. Samtidigt vet vi att vi lever med olikheter i flera frågor och att
församlingar hanterar frågor på olika sätt. Kyrkohandbokens funktion är därför bland annat att
skapa identitet och sammanhållning, och att tillsammans med den s k gudstjänstwebben vara ett
stöd för dem som planerar gudstjänster.
Församlingsgrundande
Fram till år 2025 är församlingsgrundande något som varje församling borde ha med i sin återkommande förbön. Det är nu hög tid att vi lämnar bakom oss den konstruerade motsättningen
mellan att grunda församlingar/kristna gemenskaper och att stödja befintliga församlingar.
Equmeniakyrkan har inte valt bort det ena till förmån för det andra. Vi har lagt ribban högt och
beslutat om 50 nya gemenskaper eller församlingar under de närmaste sju åren. Om nuvarande
utveckling håller i sig kommer vi samtidigt att konstatera att ett antal församlingar fattar beslut
om upplösning. Det ligger förstås en sorg i detta samtidigt som det är en gammal, och biblisk,
sanning att allting har sin tid. Genom att lära av andra upptäcker vi nya sätt när det gäller att vara
församling. Detta nya kan mycket väl fungera tillsammans med församlingar som arbetar mera
traditionellt. Vi har fortsatta behov av moderförsamlingar som kan stödja det församlingsgrundande arbetet. Ett församlingsgrundande arbete innehåller alltid med nödvändighet en risk för att
misslyckas. Den största risken är troligen inte att misslyckas utan att aldrig försöka.
Sammanhållen mission
Missionens plats är både nära och långt borta och den kristna kyrkan kan aldrig vara nationalistisk i snäv bemärkelse. Kyrkostyrelsen konstaterar att våra insamlingar för internationell mission
inte når satta budgetmål. Vi vet samtidigt att många församlingar utför ett viktigt eget internationellt arbete utan att medel för detta passerar den gemensamma resultaträkningen. Den internationella avdelningen arbetar för närvarande med en översyn av verksamheten och med kommande
prioriteringar för arbetet som ofta utförs i samverkan med någon av de många internationella
samarbetskyrkorna. Ett av Equmeniakyrkans kommande temaår kommer att fokusera på den
internationella missionen.
Utbildning
Equmeniakyrkan har 66 pastorskandidater och 19 diakonkandidater. Pastorsutbildningen är förlagd till Teologiska högskolan Stockholm och diakonutbildningen ges av Bromma folkhögskola.
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I samband med de nyligen genomförda bön- och offerdagen för pastors- och diakonutbildningen uttryckte 180 församlingar intresse för ett besök. Vi tolkar detta som att förtroendet för våra
utbildningar är hög. En ny kursplan för diakonutbildningen är antagen. Equmeniakyrkans kyrkostyrelse och styrelsen för Teologiska högskolan har nyligen beslutat om ett nytt kompletterande namn som är Enskilda Högskolan Stockholm. Det huvudsakliga motivet är att nuvarande
namn inte ger en rättvisande bild av den utbildning som ges på högskolan som ju också utbildar
i mänskliga rättigheter. Namnet Teologiska högskolan kommer att leva kvar och användas bland
annat i extern marknadsföring.
Under 2017 och 2018 genomför Equmenia en stor ledarutbildning, Växa som ledare. Den vänder
sig till alla ledare inom Equmenia. Här kan scoutledaren, Pulsledaren, tonårsledaren, ja alla ledare
få något till sig. Den ska ge något till den som är på väg in i en ledaruppgift liksom den som varit
ledare i många år.
Equmeniakyrkans kompetensutvecklingsprogram är igång och under första halvåret deltog ett
hundratal personer.
#metoo - #sanningenskagöraerfria
I Equmeniakyrkan är vi inte förskonade från sexuella övergrepp och trakasserier främst riktade
mot kvinnor. Samtalet om detta behöver leva i församlingar och Equmeniaföreningar. På Equmeniakyrkans hemsida finns uppgifter för den som vill anmäla något och kontaktpersoner finns utsedda i de olika regionerna. De ekumeniska riktlinjerna vid sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer
är uppdaterade.
Kommunikation
Utskottet nämner på ett par ställen att ”alla” borde nås av viss information och att ”allt” värdefullt
som utförs i församlingarna kommuniceras till kyrkostyrelse och kyrkoledning. Vi tror att målsättningar behöver vara både höga och realistiska. Kommunikation i vår tid är under konkurrens
från både ”allt och alla” och det gäller som församling och medlem i kyrkan att sortera och välja.
Hemsidan är central när det gäller information och kommunikation i Equmeniakyrkan. Här
säger erfarenheten att vissa saker som efterfrågas genom andra kanaler redan finns på hemsidan
men är förmodligen svåra att hitta. Här behövs ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att underlätta tillgänglighet.
Tidningen Sändaren når ca 25 000 läsare varje vecka och har inga kostnader som behöver täckas
av Equmeniakyrkan. Kanske kan vi se hemsidan, Equmen och Sändaren som kompletterande
verktyg i Equmeniakyrkans kommunikation? Hur detta kommer att se ut framöver vet vi inte.
Ett Markusår med stöd till församlingar och enskilda att fördjupa bibelanvändningen behöver
följas upp och kyrkoledningen förbereder ett kommande temaår med tydlig koppling till en av
Bibelns böcker.
För den enskilde medlemmen är det församlingen som är den primära källan till gemenskap,
delaktighet och samhörighet med kyrkan som är större än sitt medlemsantal och som överskrider nations- och språkgränser. Tack vare många nya svenskar finns glädjeämnen och utmaningar
som tidigare inte var aktuella på samma sätt som nu. Arbetsuppgifterna och utmaningarna kan
ibland kännas oändliga och omöjliga men uppdraget är förmodligen inte att göra ”allt” utan att
vi tillsammans söker Guds vilja och väg och urskillningsförmåga att gestalta evangeliet i de olika
sammanhang där vi arbetar.
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11.

Fastställande av resultat- och balansräkning

12.

Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren

13.

Verksamhetsplan och budget

13.1.

Presentation av förslag till rambudget för 2019
Se föredragningslistan s. 45.

13.2.

Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan

13.3.

Presentation till förslag till verksamhetsplan 2019-2022
Se föredragningslistan s. 51.

14.

Rapport från Equmenia, Teologiska högskolan, folkhögskolorna och Diakonia

15.

Stadgeändring § 8 – Kyrkostyrelsens förslag och motion från Equmeniakyrkan
Vänga

Förslag från kyrkostyrelsen
Kyrkostyrelsen har beslutat att föreslå följande stadgeändring i Stadgar för Equmeniakyrkan,
eftersom det vid Kyrkokonferensen 2017 aktualiserades att denna möjlighet bör finnas. Inför årets
kyrkokonferens har även Equmeniakyrkan Vänga inkommit med en motion i samma ärende.
Enligt § 22 i stadgarna ska förslag till ändring och kyrkostyrelsens yttrande sändas till församlingarna senast två månader före konferensen, och så har också gjorts.
Kyrkostyrelsen delar motionärernas syn på behov av tillägg i stadgarna i syfte att ge en formell
möjlighet för kyrkokonferensen att behandla brådskande frågor som uppkommer efter det att
motionstiden gått ut.
Stadgeformuleringar gällande övriga ärenden/uttalanden i aktuella frågor fanns även i två av
bildarsamfundens stadgar: Svenska Baptistsamfundets; §8.10 ”Övriga ärenden som konferensen
beslutar uppta till behandling” och Svenska Missionskyrkans; i § 2 J:15 ”Uttalanden i aktuella
frågor som konferensen beslutar uppta till behandling”.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att i § 8 i Stadgar för Equmeniakyrkan lägga till som
punkt 18: Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen
beslutar uppta till behandling.

Motion från Equmeniakyrkan Vänga
Bakgrund
När kyrkokonferensen 2017 skulle fastställa dagordningen framförde Equmeniakyrkan Alingsås
ett förslag om att konferensen skulle anta ett uttalande till stöd för ensamkommande barn och
ungdomar. Konferensen godkände att lägga till denna punkt på dagordningen. När man två dagar
senare skulle ta upp punkten framkom att stadgarna egentligen inte tillåter detta, men att vi ändå
skulle ta upp punkten, eftersom det fanns en stark åsikt om att det var en viktig och akut fråga.
Förslag
Vi tycker att det är viktigt att kyrkokonferensen kan ta upp frågor av akut karaktär, speciellt
frågor som en stor majoritet av medlemmarna kan väntas stödja. Samtidigt kan vi ju inte ha för
många eller för stora frågor som kommer upp som oväntade punkter på dagordningen, inte minst
av planeringsmässiga skäl. Gud är inte oordningens gud, utan fridens! (1 Kor 14:33)
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Tanken är därför att punkter som ska tas upp begränsas till sådant som
• är akut (inte kunde ha förutsetts bli viktig när tiden för att skicka in motioner gick ut, och som
inte heller kan vänta till nästa år)
• är lätt att överskåda för ledamöterna och kan diskuteras i telefon om man vill söka hemförsamlingens medgivande.
• inte innebär extra kostnader för samfundet
• inte är teologiskt omstritt inom vår kyrka.
Vi föreslår därför på att paragraf 8 ”Kyrkokonferensens ärenden” i stadgarna utökas med punkt
”18. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar
uppta till behandling.”
Motsvarande fanns i två av bildarsamfunden och funkade där, så det borde gå att ha även i Equmeniakyrkan.
Slutligen, en motion som är insänd i tid ska tas upp på kyrkokonferensen. En övrig fråga kan
eventuellt tas upp.
Vi lämnar över frågan till konferensen för beredning.

16.

Övriga inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa

16.1.

Motion från Mattias Jiderhamn, Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling,
om personuppgiftshantering och Repets säkerhet

2017 års Kyrkokonferens behandlade en motion från Malmbergets missionsförsamling om statistik. I samband med detta uppmuntrades församlingarna att använda sig av webbtjänsten Repet
– som tillhandahålls kostnadsfritt av Equmeniakyrkan – för att hantera information om medlemmar och betjänade, då detta förenklar den centrala statistikhanteringen.
Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling har utvärderat Repet men beslutat att i nuläget inte använda sig utav tjänsten, trots att vi tror att det skulle medföra flera fördelar för oss. Anledningen
är dels oklarheter kring personuppgiftshantering, där det inte är tydligt nog om det är den lokala
församlingen och/eller Equmeniakyrkan nationellt som ansvarar för registreringen. Uppgifter om
en person har i Repet varit sökbara och synliga för alla församlingar med tillgång till Repet och för
Equmeniakyrkans nationella kansli är dessutom församlingsmedlemskap och dopdatum tillgängligt. I båda dessa fall råder oklarhet om registrerande församling i lagens mening har lämnat ut
dessa personuppgifter till tredje part. I det senare fallet handlar det dessutom om uppgifter om
religiös övertygelse, vilket juridiskt klassas som ”känsliga uppgifter”.
Den 25 maj 2018 ersätts den svenska Personuppgiftslagen (PUL) med EU-förordningen General
Data Protection Regulation (GDPR) som både ställer ökade krav på registerförare och ger utökade
rättigheter för registrerade, samt ger utrymme för mycket höga böter vid bristande efterlevnad
(t.ex. upp till 4 procent av en organisations globala omsättning). Arbetet med att GDPR-anpassa
Repet har enligt uppgift påbörjats, men vid denna motions insändande finns inga detaljer kända.
En annan anledning för oss att i nuläget inte nyttja Repet är oklarheter om Repet lever upp till
församlingens förväntningar på säkerhet för en dylik tjänst. De avtal som på papper ingås med
användarna kan ge uppfattningen att ett förtroende förutsätts utöver befintliga IT-säkerhetstekniska åtgärder. Med tanke på att registret inte bara innehåller detaljerad personlig information om
medlemmar utan också andra betjänade samt deltagare i församlingarnas barn- och ungdomsverksamheter, så blir detta en viktig fråga om förtroendet för vår kyrka, om man föreställer sig att
denna information skulle hamna i orätta händer.
Mot bakgrund av detta lägger motionären fram frågan för Kyrkokonferensen att diskutera och
besluta om eventuella lämpliga åtgärder utifrån den information som vid tidpunkten för konferensen finns tillgänglig.
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Motionären rekommenderar kyrkokonferensen att överväga följande exempel på åtgärder.
• Tillhandahålla riktlinjer och information om de skyldigheter församlingarna enligt GDPR har
gentemot registrerade medlemmar och betjänade, oavsett om Repet används eller ej.
• Låta Repets uppfyllande av GDPRs krav revideras av jurist.
• Förtydliga ansvarsfördelningen för personuppgifter registrerade i Repet, samt vilken form av
samtycke som krävs av registrerade.
• Ge församlingarna möjlighet att välja om de personuppgifter som registreras i Repet ska vara
synliga för andra församlingar och/eller Equmeniakyrkans nationella kansli.
• Ge församlingarna möjlighet att radera alla personuppgifter de registrerat i Repet om en person
- oavsett om uppgifterna delas med andra församlingar - och därmed kunna uppfylla den s.k.
”rätten att bli glömd” enligt GDPR.
• Ge församlingarna tydligare information om IT-säkerhetsåtgärder och juridiska åtgärder, både
tidigare vidtagna och eventuellt nya som Kyrkokonferensen beslutar, för att underlätta för församlingarna att ta beslut att nyttja Repet.
• Låta alla som arbetar med att utveckla Repet årligen genomgå utbildning om aktuella säkerhetsrisker för webbapplikationer, minst omfattande OWASP (Open Web Application Security Project) topp 10.
• Låta en oberoende part göra en IT-säkerhetsrevision av Repet, inklusive penetrationstester.
Därmed lämnas frågan över till konferensen för beredning.

Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
Kyrkostyrelsen delar motionärens uppfattning om att skyddet för den personliga integriteten är
en viktig fråga.
I Repet administreras bland annat personuppgifter av våra medlemmar och betjänade. Kyrkan
tycker att det är viktigt att skydda sina medlemmar och att vi som kyrka har ett ansvar för att
säkert hantera personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Equmeniakyrkan har full
äganderätt till programmet och är licensägare. Både som licensägare och licenstagare finns skyldigheten att administrationen och funktionen i Repet svarar mot lagstiftning. Statistiken skapar
ett mervärde för kyrkan som organisation och ger information om hur kyrkan utvecklar sig. På
samma sätt förstår vi att denna personinformation är av känslig natur.
Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), är en ny EU-förordning
som ersätter den gamla Personuppgiftslagen den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen stärker de
registrerades rättigheter gentemot den personuppgiftsansvarige och ökar den personuppgiftsansvariges skyldigheter, exempelvis att föra register över vilken information som finns registrerad.
Equmeniakyrkan kommer att gå ut med information under 2018 om hur församlingarna och
föreningarna ska förhålla sig till Dataskyddsförordningen, anpassat till verksamheten. Det kommer också att anordnas ett utbildningspaket till församlingar och föreningar där förtroendevalda
kan lära sig mer om Dataskyddsförordningen. Equmeniakyrkan tar ansvar för att Repet hålls
uppdaterat i enlighet med gällande lagstiftning. Detta gäller också övrig lagstiftning utöver Dataskyddsförordningen.
Det är ett pågående arbete att anpassa systemet gentemot Dataskyddsförordningen och att det
uppfyller gällande säkerhetskrav för denna typ. Kyrkostyrelsen kommer att ta fram en dataskyddspolicy under 2018. Den här policyn kommer att bli styrande för hur vi hanterar Repet gällande behandling av personuppgifter och hur vi når upp till kraven på säkerhet. I utarbetandet av policyn
kommer motionärens förslag att beaktas.
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16.2.

Motioner om klimat och om skapelsen

16.2.1.

Motion från Immanuelskyrkan, Stockholm, om klimat

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna idag, då klimatförändringarna riskerar mänsklighetens och hela skapelsens existens, om ingenting görs snabbt. Parisavtalet från 2015 var ett steg på
vägen för en global omställning bort från fossilsamhället, mot klimaträttvisa, och införandet av
en svensk klimatlag den 1 januari 2018 är tänkt att vara en hörnsten för klimatarbetet i Sverige.
Många inom Equmeniakyrkan är engagerade i klimatfrågan och nu är det dags att kyrkan blir en
av de organisationer som aktivt driver på frågan om en omställning till ett fossilfritt samhälle. Det
arbetet bör bedrivas både praktiskt inom kyrkan, i gudstjänstliv och i samarbete med andra organisationer och nätverk. Under 2018 hålls riksdagsval i Sverige och det är då extra viktigt att lyfta
klimatfrågan, för att visa politikerna vad vi vill och ge dem mandat för snabba klimatåtgärder.
Immanuelskyrkan i Stockholm föreslår att:
1. Equmeniakyrkan utarbetar en plan för att successivt sänka klimatbelastningen från organisationens verksamhet, samt att det redovisas årligen på ett sätt som kan inspirera medlemsförsamlingarna till eget aktivt klimatarbete.
2. Equmeniakyrkan avsätter resurser till att stödja församlingarnas klimatarbete och engagemang,
eventuellt genom att bygga upp ett nätverk av klimatförsamlingar (liknande kyrka för Fairtrade
eller klimatkommunernas nätverk).
3. Equmeniakyrkan tar fram en policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placeringar, både för
kyrkan centralt och som stöd för dess medlemsförsamlingar. Fokus bör vara divestering (flytt av
kyrkans finansiella investeringar) bort från fossilindustrin, på samma sätt som exempelvis placeringar inom vapenindustrin bör undvikas. Många kyrkor, universitet och andra organisationer i samhället har divesterat, både av direkta miljö-/klimatskäl och av risken för s.k. ”stranded
assets” (risk för att investeringar blir strandade, helt eller delvis förlorade). Nu är det Equmeniakyrkans tur att göra det.
4. Equmeniakyrkan ansluter sig till nätverket KlimatSverige och tar aktiv del i nätverkets verksamhet med seminarier, klimatkurser, klimatmanifestationer och demonstrationer för en hållbar framtid. Equmeniakyrkan kan även skriva och/eller underteckna debattartiklar tillsammans
med andra organisationer i nätverket KlimatSverige, där bland annat Diakonia, Svenska Kyrkan,
WWF och Naturskyddsföreningen ingår. För att lyfta klimatfrågan under valåret 2018 är nätverket KlimatSverige bland annat engagerat i Klimatriksdagens aktiviteter och i projektet KlimatValet, som även församlingar kan engagera sig i. Det finns enbart ett krav för anslutning, att
Equmeniakyrkan stödjer nätverkets värdegrund: ”Nätverket KlimatSverige samlar organisationer och enskilda som tar klimatforskningens varningar på fullt allvar. Vi vill att Sverige går före
i en snabb och rättvis global omställning till ett samhälle som respekterar planetens ekologiska
och klimatmässiga gränser”.

16.2.2.

Motion från medlemmar i Linköpings missionsförsamling om skapelsen

Vi tror att Gud passionerat älskar allt levande. Därför vill vi tacka Gud för den fantastiska skapelsen och uppmuntra varandra att vara rädda om den.
Och Gud såg att det var gott, ja mycket gott. Det är Bibelns glädjeuttryck i skapelsens begynnelse och så var det tänkt att vara idag. Nu vet vi att de senaste århundradets framväxande livsstil för
den rika delen av jordens befolkning har fått förödande konsekvenser för skapelsens tillstånd och
vi är på väg mot en klimat- och miljökatastrof, se figuren nedan. T.ex. medför en thailandsresa för
en person utsläpp på mer än 4 ton CO2e, jorden tål höst 2.3 ton per person och år.
Just nu befinner vi oss mitt inne i den 6:e massutrotningen i jordens historia. Guds skapelse
förstörs p.g.a. människans agerande. Ett exempel, de ökande koldioxidutsläppen i atmosfären gör
att CO2 löses i havsvattnet vilket försuras p.g.a. bildandet av kolsyra. Det innebär svårigheter att
överleva för alla varelser som behöver kalk för skal och skelett. Alla jordens korallrev med
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hundratusentals arter av fiskar och andra djur, Guds Skapelse av outsäglig skönhet, kommer att
vara utplånade inom några decennier om den nuvarande utvecklingen fortgår.

Utveckling 1750-2000. Vi befinner oss vid en unik tidpunkt i jordens historia, vi närmar
oss planetens gränser.
1 januari 2018 fick Sverige en klimatlag som innebär att nuvarande och kommande regeringar
skall verka för att Sverige följer Parisavtalets åtagande att hålla temperaturhöjningen väl under
2 grader med sikte på 1.5 grad. Klimatlagen föreskriver att varje ny regering ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan för mandatperioden. Sverige bidrar till omfattande klimatpåverkan
som måste åtgärdas genom höga ambitioner och konkreta förslag på åtgärder för att uppnå noll
nettoutsläpp år 2045.
Vi gläder oss över kyrkoledarnas tydliga markering i Sändaren 1/2018 om att ”klimatförändringarna utgör vår tids största utmaning och därigenom ”kallar” oss individer, församlingar och kyrka
att svara. Vi behöver, som enskilda och samfund, göra mer på samma sätt som det behövs i övriga
delar av vårt samhälle. En omfattande process behövs som berör alla nivåer av kyrkan, från den
enskilde lärjungen till församling och hela Equmeniakyrkan.”
Som kyrka och församlingar behöver vi nu gå från ord till handling så att vi aktivt bidrar till
den omställning till ett fossilfritt samhälle som är vår gemensamma utmaning och uppgift som
mänsklighet. Skapade till Guds avbild har vi ett ansvar. Att ta hand om jorden är en tydlig uppgift
vi fått. Bibeln är full av berättelser som visar hur Gud bryr sig om sin skapelse.
Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar att utmana/uppmuntra våra församlingar och oss alla som lärjungar:
• Att i gudstjänstliv och böneliv regelbundet uppmärksamma omsorgen om Guds skapelse och
vårt gemensamma ansvar i den pågående klimatkrisen.
• Att genom opinionsbildning och kontakter ge våra politiker vägledning och mod att besluta om
en ambitiös politik i enlighet med Parisavtalet. Särskilt bör ansvaret för kommande generationer lyftas fram liksom vikten av klimaträttvisa i relation till världens fattiga.
• Att som kristna låta våra liv påverkas av en nödvändig omställning för att reducera vår belastning på jorden så vi inte kräver mer än vad som är vår del.
Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar att uppdra åt kyrkostyrelsen:
• Att en plan för att succesivt sänka klimatbelastningen från allt nationellt arbete utarbetas.
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• Att församlingarnas engagemang underlättas och stimuleras genom att resurser avsätts för stöd
till bl.a. ett nätverk för ”ekoförsamlingar”.
• Att uppmana församlingar och deras medlemmar att genomföra konkreta åtgärder, t.ex. installation av solceller på kyrktak, villor och fastigheter, att undvika flygresande som ofta orsakar
mycket stora utsläpp, samt klimatkompensera det resande som ändå görs.
Peter Fritzson, Ragnar Asserhed, Ellinor Gustavsson, och Anita Fritzson.
Medlemmar i Linköpings missionsförsamling, och i arbetsgruppen för Miljö, Internationellt, och Rättvisefrågor
(MIR)

Kyrkostyrelsens yttrande angående motionerna om klimat och om skapelsen
inför konferensens samtal
Som kyrka lever vi i missionsuppdraget, att nå alla med evangeliet, ett uppdrag som också omfattar omvårdnad av hela Guds skapelse och omsorg om våra medmänniskor och kommande generationer. Kyrkostyrelsen delar motionärernas syn att vi som mänsklighet genom klimatförändringarna står inför ett hot som riskerar rasera hela vår civilisation. Engagemanget i klimatfrågan ökar på
olika sätt i vår kyrka liksom i samhället i stort men takten behöver öka och vi behöver tydligare
gå från ord till handling. I allt behöver vi hålla samman olika perspektiv: nationellt och i församlingen, bön och aktivitet, individens ansvar och behov av politiska beslut.
Båda motionerna nämner behovet att stödja församlingarnas klimatarbete. Församlingar och
enskilda medlemmar utmanas också att bidra till en omställning så att vår belastning på jorden
minskar. Ett nätverk av ”klimatförsamlingar” lyfts fram som en möjlighet. Av särskild vikt är att,
i gudstjänstliv och böneliv, regelbundet uppmärksamma omsorgen om Guds skapelse och vårt
gemensamma ansvar i den pågående klimatkrisen.
Kyrkornas världsråd betonar vikten av att hålla samman frågor om fred, hållbarhet och mänskliga rättigheter och det synsättet är tydligt i Equmeniakyrkans Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld som nyligen reviderats. Det motionärerna ger uttryck för
stämmer väl med denna policy. I vårt förhållningssätt och i allt vårt arbete är den teologiska grund
som lyfts fram i policyn avgörande. Den visar att klimatförändringarnas utmaningar på djupet rör
vår kristna tro. Att ta detta på allvar får konsekvenser för allt vårt arbete i såväl kyrkans nationella
arbete och struktur som i församlingarna. Equmeniakyrkan vill svara på Guds kallelse att vårda
skapelsen utifrån de planetära gränserna med betoning av klimaträttvisa och i omsorg om kommande generationer.
Förutom ovan nämnda policy finns flera olika exempel på hur Equmeniakyrkan på egen hand och
i samverkan med andra tar sig an klimatfrågorna:
• I den handlingsplan som tas fram utifrån policyn ingår att utarbeta en långsiktig plan för att
successivt sänka klimatbelastningen från kyrkans alla verksamhetsområden. Under kyrkokonferensen ges tillfälle för ombud/församlingar att bidra till innehållet i handlingsplanen. Fortsatta
bidrag kan ges via hemsidan och Facebookgruppen Equmeniakyrkan Klimat/Hållbarhet. Församlingar som vill anta en egen miljöpolicy och handlingsplan kan dra nytta av det arbetet.
• På Equmeniakyrkans nationella kansli finns en samordningsgrupp för fred, mänskliga rättigheter och hållbarhetsfrågor. Lennart Renöfält är anställd specifikt för just hållbarhetsfrågor, och
finns som en resurs även för församlingarna.
• Som en stimulans och utmaning i klimatarbetet har planering inletts för en ”klimatfasta” under
fastetiden 2019.
• I en av motionerna föreslås en särskild policy med riktlinjer för hållbara, finansiella placeringar med bl.a. fokus på divestering från fossilindustrin. En sådan togs fram under 2017. Kraven i
denna policy har i ett flertal fall lett till positiv respons från fondförvaltare, som omgående har
införlivat kraven i sina fondbestämmelser.
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• Motionärerna önskar att Equmeniakyrkan ansluter sig till nätverket KlimatSverige. Kyrkostyrelsen ansåg att förslaget var bra och har beslutat att Equmeniakyrkan ska anslutas till nätverket.
• Satsningen ”Skapelsetid”, som uppmärksammas av kyrkor i hela världen under september är ett
redskap för att lyfta fram gudstjänsten och bönen.
• Equmeniakyrkans gudstjänstwebb med förslag på temagudstjänst om klimat under rubriken
fred och hållbarhet är ett annat.
• Förutsättningarna för ett nätverk av ”klimatförsamlingar” undersöks för närvarande och kan
förhoppningsvis bli ekumeniskt.
• Församlingar har möjlighet att söka lokalupprustningsbidrag som kan användas för t.ex. installation av solpaneler.
• ”Hållbar kyrka” är ett samarbete mellan samfund, studieförbund och kyrkliga organisationer.
Det vill inspirera till reflektion, samtal och handling kring bland annat klimat och miljöfrågor
på både nationell och lokal nivå.

16.3.

Motion från Equmenia om unga vuxna i förening och församling

I Equmeniakyrkans och Equmenias församlingar och föreningar runt om i landet är många unga
vuxna saknade. Av olika anledningar hittar de inte det de söker hos oss. Equmenia har under en
tid drivit Projekt Unga Vuxna och vi har lärt oss mycket. Men hur mycket Equmenia än försöker
kommer vi inte att kunna erbjuda de eftersökta mötesplatserna på egen hand, för de platserna
finns inte alltid i Equmenias verksamheter. Vi behöver möta de unga vuxna tillsammans med vår
kyrka och med våra församlingar.
Frågan är komplex, den åldersgrupp vi benämner som Unga Vuxna består av en mångfald av
människor. De söker olika saker: en del vill ha mer undervisning, andra saknar det andliga liv som
föll sig naturligt i tonårsverksamheten, några vill inte vara ledare, andra vill gärna vara ledare
men saknar möjligheten att gräva djupare i sin egen övertygelse. Andra söker tydligare tillfällen
för andlig vägledning och några vill hitta ett nytt sammanhang när de flyttar men lyckas inte,
ibland blir ansträngningen för stor. Ofta faller dessa människor och de sammanhang de söker
mellan stolarna, mellan förening och församling.
Vi, Equmenias styrelse, fick uppdraget från Equmenias riksstämma att skriva denna motion till
kyrkokonferensen. I Equmenias föreningar finns ett behov kring den här åldersgruppen och våra
föreningar ser att det här är något som behöver göras gemensamt, Equmenia och Equmeniakyrkan. Equmenias styrelse har också fått i uppdrag från riksstämman att tillsammans med Equmeniakyrkan starta upp ett arrangemang för unga vuxna på regelbunden basis. Enligt riksstämmans
beslut ska gemenskap och andlig växt stå i centrum snarare än ledarskap som ofta hamnar i fokus
i arrangemang för åldersgruppen. Vi ser fram emot ett sådant projekt, men det finns mycket mer
som vi vill och behöver göra tillsammans.
Equmenias styrelse tror att vi tillsammans med Equmeniakyrkan och en referensgrupp för åldersgruppen kan ta fram en gemensam strategi för samarbetet mellan församlingar och föreningar. Vi upplever också att Equmeniakyrkan behöver arbeta med den här frågan även på egen hand.
Vår kyrka och fler av våra församlingar behöver känna ansvar för den här åldersgruppen och inte
tänka ”Det där gör Equmenia” även om Equmenia ofta gör mycket.
Equmenia vill vara en plats där barn och unga får växa i gemenskap med varandra och med
Jesus, men vi tror inte att vi har växt färdigt tillsammans med Jesus när vi tar studenten eller när
vi fyller 25. Resan med Jesus är livslång och förening och församling behöver göra det möjligt för
fler att känna att det som upplevts i Equmeniaföreningen kan utvecklas vidare i församlingsgemenskapen. Det är dags att bli ännu bättre på att möta, välkomna, lyssna till behoven hos de unga
vuxna och innesluta dem i församlingsgemenskaperna.
På detta sätt lämnar Equmenias nationella styrelse frågan till kyrkokonferensen för beredning.
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Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
Styrelsen för Equmenia önskar tillsammans med Equmeniakyrkan initiera ett nytt (eller förnyat)
arbete riktat till åldersgruppen unga vuxna genom
• Ett årligt arrangemang riktat till unga vuxna
• En gemensam referensgrupp
• Att ta fram en gemensam strategi för samarbetet mellan församlingar och föreningar
• Att Equmeniakyrkan, nationellt och lokalt, även på egen hand känner ansvaret för gruppen
unga vuxna
Kyrkostyrelsen delar de utmaningar och förväntningar som motionen från Equmenias styrelse
beskriver och instämmer i att arbetet med unga vuxna i Equmeniakyrkan och Equmenia behöver
prioriteras.
Gruppen unga vuxna har ingen tydlig definition i den meningen att exakta åldrar kan anges. De
personer det handlar om kanske inte identifierar sig som en grupp överhuvudtaget. Det är lätt att
inse att dessa personer kan hamna mittemellan när det finns en struktur med en barn- och ungdomsorganisation och en kyrka med församlingar där den sistnämnda är till för alla åldrar men
där samtidigt vissa aktiviteter och verksamheter upplevs rikta sig till medelålders och äldre.
Equmeniakyrkan och Equmenia som nationella organisationer behöver ständigt arbeta med
relationer och samverkansformer sinsemellan. I den samverkan kan arbetet med arrangemang till
gruppen unga vuxna utvecklas.
Equmeniakyrkan har knappt 700 församlingar och Equmenia har cirka 450 föreningar. Lokalt
finns stora skillnader beroende på traditioner, resurser och antal personer som deltar i verksamheterna. I ett betydande antal församlingar och föreningar finns inga personer i åldersgruppen unga
vuxna.
Kyrkostyrelsen har i samråd med Equmenia identifierat tre punkter som skulle kunna utgöra
underlag för samtal i kyrkokonferensen:
• Stödja Equmenias initiativ till en gemensam strategi för samarbete mellan församlingar och
föreningar
• Stödja Equmenias initiativ till en referensgrupp och uppdra åt kyrkostyrelsen att utse representanter till gruppen
• Uppmana församlingarna att ta ansvar för gruppen unga vuxna.

16.4.

Motion från medlemmar i Högbergskyrkan, Ludvika, om förbättrad dialog inom
Equmeniakyrkan

Vi har noterat att antalet motioner till Equmeniakyrkans konferens de senaste åren har minskat.
Vi tror inte att det beror på att ”hälsan tiger still” utan snarare på att det kan vara ett systemfel i
hur dels idéer och förslag från medlemmar och församlingar ute i landet hanterats och dels bristen på information (dialog) om hur vår gemensamma mission ser ut.
I stället för att fastna i klagovisor och sorg över tingens ordning vill vi försöka bidra till en
förbättring. Vi väljer att göra det genom denna motion som vi hoppas kan öppna upp för en konstruktiv dialog om både verksamhetsplan och informationsgivning.
Vår utgångspunkt är det årliga arbetet med verksamhetsplaner och nu förslaget till Equmeniakyrkans Verksamhetsplan 2019 – 2022. Vi frågar oss vad är syftet och till vilka riktar sig planen?
Vem är avsändaren? Har vi inte fastnat i för mycket ”verksamhet” och för lite Tro och Handling?
• Vi tror att Equmeniakyrkan behöver bli mer lyssnande till vad den Helige Ande genom Jesu
förkunnelse har att säga oss idag. I varje församling finns säkert en längtan efter förnyelse och i
många församlingar också ett pågående arbete med egna s.k. Färdplaner. Lyssna in dessa. Ta en
paus i verksamhetsplanerandet på kyrkonivå. Ge i stället ökat stöd och förtroende till det som
sker lokalt.
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• Idag upplever vi att ”alla” beslut inom Equmeniakyrkan fattas av Kyrkostyrelse eller Kyrkoledning. Nackdelen med för mycket centralt dirigerat verksamhetsfokus är att belastningen på
tjänstemännen är alldeles för hög. En ökad delegering av beredning och beslutsfattande skulle
kunna ske till de grupper av specialister och engagerade medlemmar som redan finns respektive som med fördel skulle kunna nyskapas. Låt oss leva upp till att vara en riktig folkrörelse och
delegera mera.
• Vilja till givande och engagemang för vår kyrka står i direkt relation till hur väl informationsgivningen fungerar om vårt gemensamma arbete och dess behov. Kommunikationsavdelningen
har, som vi uppfattar det en alldeles för självständig roll inom Equmeniakyrkan. Låt behoven
styra vad som kommuniceras och hur.
Thomas Fogelberg, Åsa Hammarsten, Per-Arne Thunander, Margareta Hultgren, Laine Hutter Ehn, Gunnar
Jorendal, Gunnar Ehn, Gunnar Bennstam, Bengt-Erik Larsson, Anita Högberg, Agneta Lillqvist Bennstam

Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
Motionen från elva medlemmar i Högbergskyrkan, Ludvika, aktualiserar en rad grundfrågor som
kyrkostyrelsen anser är viktiga att arbeta med inte endast under kyrkokonferensen 2018 utan
framöver. Exempel på dessa grundfrågor är:
1. Vilken status har Equmeniakyrkans verksamhetsplan? Aktuellt förslag gäller åren 2019-2022.
2. Hur behandlas, på nationell nivå, förslag från församlingar och medlemmar i kyrkan?
3. På vilket sätt ska information/kommunikation utformas gällande vår gemensamma mission?
4. Var och av vilka fattas olika slags beslut i Equmeniakyrkan?
5. Hur kan vi tillsammans stimulera till givande och engagemang för gemensamma uppgifter?
6. Hur kan uppgifter i Equmeniakyrkan delegeras till specialister och engagerade medlemmar?
7. Hur ser relationen ut mellan församling och gemensamt arbete på regional, nationell och internationell nivå?
Den övergripande och samtidigt grundläggande frågeställningen gäller vilka vi är och vad vi är till
för. Vad är en kyrka (eller ett samfund) som består av självständiga församlingar som dessutom har
sina rötter i olika samfund och traditioner där frågor om kyrko- och samfundssyn besvarades på
olika sätt?
Att svara på alla dessa frågor i ett yttrande över en motion låter sig inte göras, men kyrko
styrelsen har för avsikt att framöver fortsätta arbeta med de frågor som motionen väcker. Vi
noterar den kritik som vi läser in i formuleringar som ”systemfel” och ”centralt dirigerat verksamhetsfokus” samtidigt som vi noterar öppningar till konstruktiv dialog. Kyrkostyrelsen är medveten
om att en organisation av Equmeniakyrkans karaktär kan upplevas byråkratisk och svår att förstå.
I rapporten till kyrkokonferensen om utvärdering av Equmeniakyrkans regionala organisation
kommenteras bl.a. frågor om brist på tillit. Kyrkostyrelsens föreslår därför en utveckling av de
regionala förtroenderåden. Regionträffar för att förbereda kyrkokonferensens ärenden är redan nu
ett sätt att underlätta dialog och förståelse.
I en mening är Equmeniakyrkan en del av den ideella, idéburna sektorn och delar många av de
villkor som gäller organisationer, föreningar och sammanslutningar. Det börjar med en idé och
en rörelse – som fortsätter med en verksamhet. Organisationen blir etablerad och rörelsen blir en
institution. Förnyelse- och förändringsarbete tar vid och behöver hela tiden prioriteras.
Equmeniakyrkan är inte bara en organisation utan något vi uppfattar som ett uttryck för Guds
tanke med mänskligheten. Kyrkan och församlingen är något som Gud vill. Equmeniakyrkan finns
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till för att sätta i rörelse och sättas i rörelse så att församlingar än mer kan frigöras till frimodig
evangelisation, samhällsengagerad diakoni och försonad gemenskap.
Kyrkostyrelsen vill se verksamhetsplanen som en berättelse både om tro och om handling.
I kyrkokonferensen prövar vi att arbeta med konsensusmetoder som bl. a innebär ett försök till
att lyssna till varandra, till Guds röst och Andens vägledning vid beslutsfattande.
Relationen mellan församlingarna och det nationella kyrkosamfundet berörs i kyrkans grunddokument, stadgar och teologisk grund. Där sägs t ex att:
• Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar
• Kyrkokonferensen beslutar om Equmeniakyrkans gemensamma arbete samt ger rekommendationer till församlingarna
• Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen verksamhet samtidigt som den är en del av Equmeniakyrkan
• Inom Equmeniakyrkan utövas en ömsesidig tillsyn som syftar till att göra kyrkan trovärdig,
sammanhållen och öppen. De lokala församlingarna vakar över den gemensamma organisationen. De som har fått förtroendet att leda det gemensamma arbetet stöder, vägleder och betjänar
församlingarna samt utövar tillsyn över de ordinerade tjänsterna.
Kyrkostyrelsen är medveten om att det finns en inbyggd spänning kopplad till samfundets verksamhetsplan. Verksamhetsplanen gäller det gemensamma arbetet regionalt, nationellt och internationellt. Samtidigt nämner verksamhetsplanen på ett antal ställen församlingarna som kan ha
egna verksamhetsplaner, mål- eller visionsdokument. Kyrkostyrelsen anser att denna inbyggda
spänning är något vi kan och måste leva med eftersom Equmeniakyrkan är en gemenskap av
församlingar. Verksamhetsplanen är tänkt att svara mot församlingarnas behov och utformas av
kyrkoledning och kyrkostyrelse på uppdrag av församlingarnas valda representanter. Den kan
också vara användbar för församlingar som en hjälp att formulera egna mål för den lokala verksamheten.
Verksamhetsplanens avsändare är kyrkokonferensen som fattar beslut om den efter förslag från
kyrkostyrelsen. Verksamhetsplanens mottagare är primärt regionalt, nationellt och internationellt
verksamhetsansvariga. Verksamhetsplanens syfte är att bl a beskriva prioriteringar för de kommande årens arbete och vara ett instrument för arbetsbeskrivningar, utvärderingar och verksamhetsgranskning som varje år utförs inför kyrkokonferensen. Verksamhetsplanen utgör också ett
värdefullt dokument för kyrkostyrelsen som enligt stadgarna har det övergripande ansvaret för att
verkställa kyrkokonferensens beslut.
Verksamhetsplanen ger exempel på och beskriver hur den gemensamma organisationen är en
resurs för församlingarna och erbjuder stöd i församlingsutveckling, internationellt engagemang,
mångfalds- och integrationsfrågor samt kompetensutveckling för församlingsanställda. Det är upp
till varje församling om man vill ta del av stöd och resurser från Equmeniakyrkans nationella nivå.
Vi har också gemensamma åtaganden som inte direkt nämns i verksamhetsplanen, men kräver ett
övergripande ansvar som den enskilda församlingen inte kan ha:
• Samordning av internationell mission och utvecklingssamarbete
• Utbildning av pastorer, diakoner och ungdomsledare
• Stöd till församlingar i arbetsgivarfrågor
• Huvudmannaskap för Teologiska Högskolan, folkhögskolor och ekumeniska organisationer
• Pensionssystem för anställda
• Teologiskt arbete och forskning med relevans för Equmeniakyrkan
Årets förslag till verksamhetsplan omfattar fyra år och är därför ett sätt att ”ta paus”, som motionärerna uttrycker det, eftersom det ger oss bättre möjlighet att arbeta långsiktigt och sedan
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noggrant utvärdera.
Att delegera uppgifter från nationell organisation till lokal församling förutsätter ett slags
maktförhållande där den som delegerar har rätt att avgöra vad den underställde ska göra eller inte
göra. Förhållandet mellan kyrkosamfundets gemensamma organisation och den lokala församlingen ser inte ut på det viset. Kyrkostyrelse och/eller kyrkoledning kan inte delegera uppgifter till en
församling men församlingen kan förstås ges specifika uppgifter att utföra, vilket idag sker t ex i
relation till internationella samarbetskyrkor. Dessutom inhämtar kyrkoledning och kyrkostyrelse
på olika sätt råd och stöd genom arbetsgrupper och råd, t ex gruppen som arbetar med arkivfrågor, teologiskt råd och referensgruppen för församlingsgrundande arbete.
Kommunikationen kring våra gemensamma åtaganden och insamlingar behöver ständigt utvecklas och utvärderas. Kommunikationsavdelningen arbetar i huvudsak på uppdrag från verksamhetsansvariga för nationellt och internationellt arbete men kan också vara en resurs för församlingarna, t ex med hjälp att skapa lokala hemsidor. I årets kyrkokonferens aktualiseras även
offrandets teologi och praktik som ett svar på en motion från föregående års kyrkokonferens.

16.5.

Motioner om villkor för ordförande i kyrkostyrelsen

16.5.1.

Motion från Equmeniakyrkan Fagerås om förutsättningar för att utöva ledarskap
i Equmeniakyrkan nationellt

Equmeniakyrkan är en stor organisation som styrs, mellan kyrkokonferenserna, av kyrkostyrelsen
och dess ordförande. I vår kyrkliga tradition har alltid vikten av det delade ledarskapet mellan
ideella och anställda betonats. Att axla ordförandeskapet för kyrkostyrelsen är ett stort och ansvarsfullt uppdrag, ett uppdrag som kräver stort engagemang, gott om tid och långsiktighet. Hela
kyrkostyrelsen inklusive ordförande arbetar ideellt i sina roller.
För att:
• ge kyrkostyrelsens ordförande en god möjlighet att utöva ett ledarskap i Equmeniakyrkan
• ge förutsättningar för kontinuitet
• balansera ledarskapet i Equmeniakyrkan (alla tre kyrkoledarna är pastorer)
förslår vi i Equmeniakyrkan Fagerås att kyrkostyrelsen utreder möjligheten att:
• kyrkostyrelsens ordförande ska vara arvoderad (deltid)
• kyrkostyrelsens ordförande inte ska vara en person som är avskild för särskild tjänst (pastor
eller diakon) inom Equmeniakyrkan
Med detta överlämnar vi frågan till kyrkokonferensen för beredning.

16.5.2.

Motion från medlemmar i Equmeniakyrkans valberedning om arvodering av
kyrkostyrelsens ordförande

Ordförandeskapet inom Equmeniakyrkan har varit ett ideellt uppdrag som kräver mycket tid,
ansvar och engagemang.
En utmaning för vår kyrka är att få en bredd av medlemmar som har möjlighet att ställa sin tid
till förfogande för uppdrag inom vår nationella kyrka. Som ett led i detta har vi som gemenskap
tagit olika beslut för att underlätta styrelsearbetet. På kyrkokonferensen år 2014 beslutades att
ledamöter i styrelsen skulle få möjlighet till ersättning för förlorad arbetsinkomst.
Nu borde vi ta ett steg till och öppna upp för samtal om deltidsarvodering av styrelsens ordförande. Detta är vanligt i andra ideella organisationer. Equmenia har haft en heltidsarvoderad
styrelseordförande sedan starten. Dock beslutade Equmenia under sin Rikstämma 2016 att ändra
till deltidsarvodering.Equmenias ordförande arvoderas med motsvarande 16 procent av ett prisbasbelopp. (Definieras i 2 kapitlet 6-10§, Socialförsäkringsbalken 2010:110.)
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För Equmeniakyrkan har fakta samlats in och utifrån dessa bör det kunna anses rimligt att styrelsens ordförande får ett månatligt arvode i samma nivå som för Equmenia, motsvarande 16 procent av ett prisbasbelopp.
En arvodering motsvarande 16 procent beräknas täcka det merarbete som ordförandeskapet
inom Equmeniakyrkan innebär och som ligger utanför planerad mötestid för styrelsen. För den
planerade mötestiden finns även för ordförande möjligheten att ansöka om ersättning för förlorad
arbetsinkomst på samma sätt som för övriga styrelseledamöter.
På detta sätt lämnar vi frågan till kyrkokonferensen för beredning
Medlemmar av Equmeniakyrkans valberedning: Tommy Aronsson, Stuvsta, Magdalena Gustafsson, Växjö, Sten
Högberg, Göteborg, Christina Karlsson, Skärkind, André Kikuchi, Luleå, Majlis Morhed Hultvall, Örebro, Moa
Nilsson Forsén, Bromma/Vilhelmina, Gunnel Näsfors, Enköping/Sundbyberg, Jacob Östervall, Tumba

Kyrkostyrelsens yttrande angående motionerna om villkor för ordförande i Equmenia
kyrkan inför konferensens samtal
Motionen från medlemmarna i valberedningen liksom den från Equmeniakyrkan Fagerås uttrycker båda en önskan att förbättra förutsättningarna för kyrkostyrelsens ordförande att utföra sitt
uppdrag. Ordföranden förväntas på ett annat sätt än övriga ledamöter vara tillgänglig och påläst
även utanför ordinarie mötestid. Det handlar om att svara på frågor från media, samarbeta med
kyrkoledningen, hålla utvecklingssamtal med densamma, teckna firma för Equmeniakyrkan och
mycket annat. Det innebär att ordföranden bär ett stort ansvar på sin axlar.
Kyrkostyrelsen delar motionärernas uppfattning om att en deltidsarvodering skulle kunna
åstadkomma en sådan förbättring och tror också att det skulle ge fler personer möjlighet att
acceptera uppdraget. Den nivå som föreslås på 16 procent av ett prisbasbelopp per månad finner
kyrkostyrelsen rimlig.
Motionen från Equmeniakyrkan Fagerås vill också väcka frågan om ordförandeposten alls ska
kunna innehas av en ordinerad pastor eller diakon. Kyrkostyrelsen utläser ur förslaget en önskan
om att säkerställa att Equmeniakyrkan även fortsättningsvis präglas av allas gemensamma ansvar
för och inflytande i vår kyrka, vare sig man är ordinerad eller inte. Kyrkostyrelsen delar denna
önskan. Dock tror vi inte att vägen att säkerställa det är att ordination till tjänst i sig ska vara diskvalificerande för ordförandeskapet.
Ordföranden väljs av kyrkokonferensen för ett år i taget. (Stadgar för Equmeniakyrkan § 9.1)
Equmeniakyrkans församlingar tar alltså varje år gemensamt ställning till om den person valberedningen nominerat är lämpad att utföra uppdraget.
Valberedningen har självfallet ett stort ansvar i och med nomineringen, och i valberedningens
instruktion står att läsa att hänsyn ska tas till kyrkans mångfald i valet av kandidater. (Stadgar
för Equmeniakyrkan § 17.2) En sådan hänsyn visas till exempel i fördelningen mellan ideella och
ordinerade. Det ligger också ett ansvar på varje församling att till valberedningen nominera goda
krafter till kyrkans ledning och på varje församlingsmedlem att ställa sina förmågor till förfogande. Equmeniakyrkan finns till i ömsesidigt beroende.
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16.6.

Motion från Hönö Missionsförsamling om finansiering av Projekt Hönöhallen

Bakgrund - Hönökonferensen
För 75 år sedan fick Hönö Missionsförsamling en kallelse att arrangera och bjuda in till en riksomfattande konferens riktad i första hand till Svenska Missionsförbundets anslutna församlingar.
1945 genomfördes den första konferensen och har sedan dess årligen varit ett mycket angeläget
och viktigt inslag i samfundets riksomfattande verksamhet.
Under den 9 dagar långa konferensveckan räknar vi in ca 5 000 besökare per dag som sammantaget erbjuds 73 olika mötestillfällen. Vi når människor i alla åldrar både lokalt, nationellt och numera även internationellt. Hönökonferensen har också kommit att bli en viktig plats för kallelser
till tjänster inom samfundet såsom exempelvis pastorer, diakoner, missionärer, ungdomsledare
m.fl.
Vi ser att konferensen har ett brett och stort förtroende hos svensk kristenhet. Efter 2017 års
konferens har vi mer än 140 000 som lyssnat på våra ljudfiler, och räknar ännu högra siffror för
Webb-TV med olika program, möten och bibelstudier.
Med stort engagemang från församlingens medlemmar tyder allt på att vi med stor välsignelse
hitintills lyckats tillgodose de mest skiftande behoven trots begränsade resurser och i viss mån
bristfälliga lokaler.
Mot bakgrund av att tillströmningen av konferensdeltagare tycks öka, är det även fortsättningsvis Hönö Missionsförsamlingens intention att skapa förutsättningar som primärt står i samklang
med vår kallelse och som grundar sig på god undervisning, gemenskap, bekvämlighet och säkerhet.
Församlingens 104 år gamla kyrka, som också är en viktig del i konferensarbetet, har varit föremål för många om- och tillbyggnader under årens lopp. Den är nu i stort behov av en totalrenovering med kostsamma insatser som följd.
Framtiden
För att Hönö Missionsförsamling även fortsättningsvis skall kunna välkomna en ökad tillströmning av konferensdeltagare, och mot bakgrund av omfattande renoveringsbehov i kyrkan, har
församling därför funderingar på att, om förutsättningarna finns, uppföra en permanent konferenshall som också kan komma att inrymma en ny kyrka i tillägg till skollokaler för Betelskolan.
Vår önskan och vilja är att genomföra detta projekt som ett led i samfundets vision att utrusta
och betjäna många människor från stora delar av vårt land.
Vi vill också skapa förutsättningar för att bli en aktiv aktör vad gäller ungdomskonferenser,
kursverksamheter, friskvård, träning och möten människor emellan mm.
Vi tror och upplever att det finns ett brett stöd för det vi gör vilket innebär att många av Equmeniakyrkans församlingar skulle både uppmuntra och uppmuntras av ett stöd från samfundet in i
Hallprojektet.
Ett lån från Equmeniakyrkan skulle utgöra ca 60 procent av den totala kapitalbasen.
Resterande belopp hämtas från församlingens sparade medel genom försäljning av bland annat
SMU-gård, kyrkbyggnad och konferens/tält-ängen, samt genom egen insamling bland våra ”konferensare” och via eventuella banklån.
Ansökan hos Equmeniakyrkan
Vid Equmeniakyrkans styrelsesammanträde 25 november 2017 avslog styrelsen Hönöhallens ansökan om finansiellt stöd i form av lån alternativt borgen vid extern upplåning.
Styrelsen avslog såväl låneansökan som begäran om ett borgensåtagande.
Yrkande
Med hänvisning till ovanstående beskrivning och redovisning föreslår vi att Kyrkokonferensen
beviljar ett lån till ”Projekt Hönöhallen” på 50 miljoner kronor. Löptid 50 år till en fast ränta på
1 procent.
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Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
Kyrkostyrelsen konstaterar först och främst, som motionärerna också lyfter fram, att Hönökonferensen betyder väldigt mycket för Equmeniakyrkan, och även andra samfund, att det är ett viktigt
redskap och en viktig mötesplats. För det stora arbete som görs från Hönö Missionsförsamling
känner kyrkostyrelsen stor tacksamhet.
Som motionärerna också skriver har kyrkostyrelsen behandlat också den fråga som ställs i
motionens yrkande och gjorde så i kyrkostyrelsens möte den 25 november 2017. Kyrkostyrelsen
svarade Hönö Missionsförsamling att vi inte ansåg det rimligt att bevilja det lån som äskats och att
borgensåtagande inte utgör en väsentlig skillnad i faktiskt åtagande och avslog därför också den
frågan. Innan beslutet tillfrågade kyrkostyrelsen Derbo, kyrkans fastighetsbolag, om en investering eller lån till projektet var förenligt med deras fastighetsförvaltningsuppdrag. Derbo svarade
att projektet inte hade den lönsamhet eller risknivå som kyrkan beslutat ska gälla för Derbo.
Vidare konstaterade kyrkostyrelsen att ett lån om 50 miljoner skulle vara en väsentlig andel av
kyrkans egna kapital, 15 procent. Därtill jämfördes lånebeloppet med det stöd som kyrkans fördelningsråd årligen delar ut, cirka 22 miljoner. Lånet skulle alltså motsvara det totala församlingsstödet under drygt två år.
I beslutet uppdrog kyrkostyrelsen åt kyrkoledningen att försöka finna andra vägar att stötta
Hönö Missionsförsamling. Vid ett möte i februari 2018 mellan kyrkoledare Lasse Svensson, verksamhetskoordinator Klas Johansson, kyrkostyrelseledamot Gustav Fransson och styrelsen för Hönö
Missionsförsamling framkom det att projektets genomförande verkar förutsätta ett lån om 50
miljoner på de villkor som man äskat från Equmeniakyrkan.
Kyrkostyrelsen uppfattar inte det vara kyrkans uppgift att låna ut medel eller vara borgenär,
särskilt inte i den omfattning som Hönö Missionsförsamling önskar. I de riktlinjer som kyrkostyrelsen arbetar efter gällande placering utgår man från att uppdraget handlar om att förvalta våra
gemensamma medel för hela kyrkan och alla dess församlingar. Skulle man frångå denna princip
skulle det inverka på kyrkans verksamhet samt de övriga församlingarnas möjligheter till stöd,
vägledning och omsorg.
Det netto av räntebärande tillgångar och skulder om 280 miljoner som finns inom Equmeniakyrkan är att betrakta som vår gemensamma resurs. Dessa medel är placerade på olika sätt i
fastigheter, fonder, räntebärande värdepapper och bankkonton för att uppnå den önskade mixen i
enlighet med gällande Placeringspolicy.
Tillgångar 2017-12-31

Skulder och eget kapital 2017-12-31

Fastigheter

430 mkr Fastighetslån

Värdepapper

370 mkr Församlingslån

55 mkr

Likvida medel

120 mkr Pensionsskuld

370 mkr

Räntebärande
tillgångar

920 mkr

Räntebärande
skulder

640 mkr

Övriga tillgångar

110 mkr Övriga skulder

40 mkr

Eget kapital
Summa tillgångar

Summa skulder &
1 030 mkr
eget kapital

215 mkr

350 mkr
1 030 mkr

Som vår gemensamma budget är uppbyggd nu bygger den på en avkastning på kapitalet på
drygt 4 procent. Skulle man lyfta bort 50 miljoner från dessa placeringar och låna ut dem till Hönö
Missionsförsamling under 50 år till 1 procents ränta skulle inkomstbortfallet för Equmeniakyrkan
med dagens marknadsräntor utgöra knappt 2 miljoner kronor årligen. Detta skulle då i budget
behöva sparas in och som exempel kan nämnas att det motsvarar ca 3 heltidstjänster.
Vidare gör kyrkostyrelsen bedömningen att det troligen finns fler församlingar som skulle vilja
låna pengar till de villkor som Hönö Missionsförsamling önskar. Samtidigt leder resonemanget
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ovan till slutsatsen att om vi som gemenskap skulle låna ut det önskade beloppet medför det en
påverkan på kyrkans budget som i sin tur kan innebära ett tydligt minskat stöd från gemenskapen
till enskilda församlingar.
Kyrkostyrelsen vill föra en fortsatt dialog med Hönö Missionsförsamling och arbeta för att finna
vägar att stötta dem i deras strävan att förnya Hönökonferensen och förenkla arbetet med densamma. Kanske finns det andra sätt att uppföra fastigheten? Kanske kan byggnationerna göras i
flera omgångar? Kanske kan vi hjälpas åt att finna finansiärer? Kyrkostyrelsens bestämda uppfattning är dock att motionen bör avslås.

16.7.

Motion från Hönö Missionsförsamling om satsningsfond

Bakgrund
Av Equmeniakyrkans årsredovisning framgår att Samfundet äger och förvaltar en betydande förmögenhet i form av finansiella tillgångar såsom fastigheter, värdepapper och likvida medel.
Efter hänsyn tagen till Samfundets åtaganden och skulder, däribland pensionsavsättningar,
kvarstår ett mycket stort nettobelopp som återspeglas i en förvaltning med god avkastning.
Vi önskar att Samfundet uppmuntrar och stödjer församlingsutveckling och tillväxt som förutsätter ekonomiska åtaganden. Detta kan förslagsvis ske genom att man årligen avsätter, av Kyrkokonferensen beslutade belopp, till en ”Satsningsfond” som alla samfundets församlingar kan söka
stöd ur.
Pengarna till fonden kan hämtas från Samfundets samlade förmögenhet, men också från kyrkobyggnader och andra tillgångar som avyttrats under respektive år. Den grundläggande tanken med
fonden är att sökt stöd skall vara relaterad till en nysatsning. Detta för att stödja lokala, regionala
såväl som nationella utvecklingsprojekt bland samfundets församlingar.
Yrkande
Att Kyrkokonferensen ger styrelsen i uppdrag att, utifrån föreliggande förutsättningar, skapa en
”Satsningsfond” avsedd att stödja och uppmuntra nysatsningar.
Alla församlingar inom Samfundet skall erbjudas möjlighet att söka stöd ur fonden för lokala,
regionala och nationella utvecklingsprojekt där Guds rike byggs.

Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
Equmeniakyrkan erbjuder idag ett flertal möjligheter för församlingar att söka medel i syfte att få
stöd för olika utvecklingsprojekt.
Kyrkan fördelar stöd till församlingar efter ansökan genom medel från Myndigheten för stöd
till trossamfund, kyrkoavgiften samt genom kapital och avkastning från olika fonderade medel.
Summan av dessa bidrag var 2017 23,2 miljoner, och under 2018 har 22,5 miljoner avsatts för
dessa bidrag.
Kyrkostyrelsen har antagit kriterier som är riktningsgivande vid prövning av ansökningar.
Kyrkostyrelsen har utsett ett fördelningsråd som beslutar om bidragsfördelning efter beredning av
respektive regional kyrkoledare.
Olika typer av stöd

Pionjärsatsningar – Satsningen inriktar sig på församlingsgrundande arbete och är till för skapande av nya gemenskaper eller församlingar på nya platser. Detta stöd har hög prioritet, men det
har hittills inte inkommit ansökningar i lika hög grad som det funnits avsatta medel.
Församlingsbidrag – Bidraget riktar sig till församlingars utvecklingsprocesser, exempelvis för
en ny verksamhet där en nyanställning behöver göras för att kunna verkställas. Det kan också
utgöras av olika speciella tjänster, där bidrag ges för att anställa student- eller polispastorer.
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Lokalupprustningsbidrag är Equmeniakyrkans senast tillkomna bidragsform (sedan 2016). Bidraget är till för att stötta lokalupprustningar, såsom takomläggningar eller ommålningar av fasad.
Nybyggarna – Ett upprop som går ut till de församlingsmedlemmar som har anslutit sig till Nybyggarna och som kan tänka sig att offra medel till att bygga om eller bygga till lokaler för kristen
verksamhet.
Kyrkostyrelsen menar därför att det redan finns goda möjligheter för församlingar att söka bidrag
för utvecklingsprojekt.

16.8.

Motion från Uppsala Missionsförsamling om kärnvapen och nedrustning

När FN bildades 1945, förklarade sig de 51 bildarnationerna beslutna ”att rädda kommande
släktled undan krigets gissel”. Dessvärre har varken de eller övriga nationer lyckats särskilt bra
med denna föresats. Det finns förvisso positiva exempel på att väpnade konflikter har avstyrts och
andra har avslutats och ersatts av fredligt samarbete. Dock har miljoner människor fått sätta livet
till i konflikter och krig, och deras konsekvenser, sedan 1945.
Det hänger ett damoklessvärd över mänskligheten: hotet om ett förödande kärnvapenkrig,
startat av misstag eller avsiktligt. I sin uppmärksammade bok Jordens öde erinrade Jonathan
Schell om att när Adam och Eva – efter att ha ätit av kunskapens träd – drevs ut ur paradiset, blev
de dödliga. Mänskligheten har fortsatt att äta av kunskapens träd i sådan omfattning, att vi nu
kan förgöra oss själva. Ett omfattande kärnvapenkrig skulle innebära både människornas död och
mänsklighetens död. Detta faktum placerar kärnvapenfrågan i en helt annan kategori av existentiella frågor, än vanliga säkerhetspolitiska överväganden.
Insikten om detta fick i juli 2017 över 120 nationer att i FN:s generalförsamling rösta för ett förbud mot kärnvapen. När 50 stater ratificerat avtalet blir det gällande lag. Det är hög tid för detta.
Uppenbart anser den norska Nobelkommittén också detta, en åsikt den markerade genom valet
av ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – som 2017 års fredspristagare.
Kemiska vapen, biologiska vapen, klusterammunition och landminor, riktade mot människor, är
alla redan förbjudna. Det utesluter visserligen inte, att regimer kan tillgripa dessa vapen, men de
dömer därmed sig själva som kriminella. Nu har turen äntligen kommit till kärnvapnen.
Utifrån Sveriges mångåriga kamp mot kärnvapen kunde man ha förväntat sig, att Sverige stod i
första ledet som pådrivare för resolutionen och som ratificerare av konventionen. Så har inte varit
fallet. Förevändningen är en utredning om konsekvenserna av en ratificering. En sådan utredning
före beslut blir meningsfull först när en icke-ratificering är ett möjligt alternativ. Det skulle i praktiken innebära, att Sverige visserligen röstade för förbudet men inte nödvändigtvis anser skälen
tillräckligt starka för att förbudet ska göras till gällande internationell lag. Vi anser tvärtom, att
det måste vara helt uteslutet, att Sverige avstår från att ratificera konventionen. Den – liksom de
tidigare ovannämnda förbuden mot vissa vapen – har en tydlig normerande effekt.
Vi föreslår att Kyrkokonferensen 2018 beslutar
att Equmeniakyrkan aktiverar sitt arbete för nedrustning, fred och försoning
att Equmeniakyrkan i kärnvapenfrågan ställer två tydliga krav:
att regeringen aktivt sprider kunskap om kärnvapenavtalet
att Sverige så snart som möjligt ratificerar kärnvapenkonventionen om förbud mot
kärnvapen.
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Kyrkostyrelsens yttrande inför konferensens samtal
”Jesus kom som fredsbärare och hans budskap om fred och försoning går som en röd tråd genom
hela evangeliet. Detta kallar oss att styra våra fötter in på fredens väg. (Luk 1:79; 2:14; Ef 2:17;
6:15)”
”Krig och våld skadar människor världen över. I respekt för skapelsens integritet arbetar
Equmeniakyrkan därför för en rättfärdig fred. Det innebär inte bara frånvaro av våld utan även
närvaro av rättvisa och jämlikhet. Det är en process för att befria människor från nöd och rädsla
som kräver att vi både arbetar mot våld i alla dess former men även främjar rättvisa, jämlikhet
och frihet.”
Ur Equmeniakyrkans Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld
Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för fred, vilket har tydliggjorts i flera av grunddokumenten
samt genom den policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld som
nyligen reviderats och citeras ovan. I kyrkokonferensen 2016 behandlades även motionen ”Inga
kärnvapen i Sverige” som resulterade i ett uttalande till Sveriges riksdag.1 Med utgångspunkt i detta och i enlighet med policyn ser kyrkostyrelsen positivt på den här motionen. Vi behöver aktivt
arbeta för en värld utan kärnvapen. Skulle Sverige ratificera kärnvapenkonventionen kan det få
utrikespolitiska följder, men kyrkostyrelsen anser att vår kallelse att arbeta för fred är starkare.
Att regeringen ska sprida kunskap om kärnvapenkonventionen är en viktig del i att verka för
öppenhet och demokrati.2
I den föreslagna verksamhetsplanen för 2019-22 under mål 4 beskrivs att Equmeniakyrkan vill
vara en profetisk aktör i samhället. Det driver oss att lyfta samhällsfrågor så som beskrivs i motionen, som nationell organisation likväl som i regionala och lokala sammanhang.
Equmeniakyrkan är medlem i Kyrkornas Världsråd, som i sin tur är medlem i ICAN vars arbete
uppmärksammades genom Nobels fredspris hösten 2017. Detta ger en tydlig koppling till fredsarbete på internationell nivå. Det finns även många insatser i Equmeniakyrkan som redan idag
berör detta område, och genom samordning av verksamhet inom och utanför Sverige samt genom
våra församlingars, regioners och internationella partners pågående arbete kan vi göra ännu mer.
Equmeniakyrkan samverkar med Kristna Fredsrörelsen i olika projekt, initierar förebyggande
fredsarbete t ex i Östersjöregionen och har representanter i flera av Sveriges kristna råds styr- och
arbetsgrupper bl a fredsgrupper där erfarenheter och tips delas. I samverkan med dessa och andra
närstående organisationer sker också påverkansarbete och opinionsbildning.
Med utgångspunkt i den reviderade fredspolicyn utarbetas nu en nationell handlingsplan med
konkreta åtgärder som församlingar kan använda som inspiration. Det finns alltså flera möjligheter att agera som samfund, församling eller individ.
Kyrkostyrelsen anser att frågorna om fred är en viktig grund i verksamheten och vill ge utrymme i konferensen till samtal om den reviderade policyn för fred, mänskliga rättigheter och hållbarhet samt ny handlingsplan för att dela tankar om vilken roll vi som kyrka har spelat och vill
spela i vårt samhälle, nationellt och globalt.

17.

Rapport Markusåret

1 Länk till uttalandet: http://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/03/Beslutssammanfattning-Kyrkokonferensen-2016.pdf
2 Länk till kärnvapenkonventionen: http://undocs.org/A/CONF.229/2017/8
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18.

Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med

18.1.

Utvärdering av den regionala organisationen

Bakgrund
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2012 fattade beslut om att inrätta en regional organisation för
kyrkan. Kyrkokonferensen beslutade även om regionernas uppdragsbeskrivning och organisatorisk form samt geografisk utformning och antal. Regionala förtroenderåd inrättades för att säkerställa inflytande och delaktighet.
I uppdragsbeskrivningen för det regionala arbetet ingår att församlingar och föreningar ska
erbjudas stöd till fördjupning och utveckling, bli uppmärksammade på och erbjudas analyser och
kunskap om vad som hindrar respektive gynnar en positiv utveckling av den lokala verksamheten.
I regionerna ska det också initieras och stödjas arrangemang, nätverksbyggande och delande av
goda idéer. Ideella ledare och medarbetare ska ges stöd i frågor om anställning och rekrytering
samt inspiration och utbildning genom regelbundna träffar.
I kyrkokonferensen 2013 behandlades regionkonstruktionen igen utifrån en motion. Motionären framförde bl.a. att Equmenia och Equmeniakyrkans olika organisationsformer kan innebära
svårigheter, och föreslog att regionerna även på församlingssidan skulle bli egna juridiska personer. Kyrkokonferensen avslog motionen vilket innebar att det tidigare beslutet bekräftades.
Kyrkokonferensen 2013 beslutade vidare att under 2017 låta utvärdera regionkonstruktionen för
rapport till kyrkokonferensen 2018.

Utvärdering av den regionala organisationen
Kyrkostyrelsen och kyrkoledningen har gemensamt utvärderat regionstrukturen, både utifrån ett
verksamhetsperspektiv, och ur ett teologiskt perspektiv.
Utvärderingen har fokuserat på:
• Regionernas funktion och uppdrag utifrån Equmeniakyrkans övergripande uppdrag
• Församlingarnas/föreningarnas bild av regionernas uppdrag och betydelse för Equmeniakyrkan
• Regionernas organisatoriska form som en del av kyrkans samlade arbete
• Equmeniakyrkans organisatoriska ledningsstruktur med utgångspunkt i teologi och kyrkosyn
• De regionala samlingarna och de regionala förtroenderådens arbete och uppdrag
• Utvecklingsområden för Equmeniakyrkans regionala funktion och uppdrag
I utvärderingsarbetet tillsattes en styrgrupp med representanter från kyrkostyrelsen, kyrkoledningen, Equmeniakyrkans kansli samt Equmenia. Styrgruppen anlitade två konsulter med uppgift
att kartlägga och utvärdera Equmeniakyrkans regionala funktion och uppdrag samt att föreslå
eventuella utvecklingsområden.
Inom ramen för kartläggningen genomfördes en webbenkät som besvarades av sammanlagt 936
personer. Inbjudan skickades till alla medlemmar vars mailadress fanns i Equmeniakyrkans register och enkäten var även tillgänglig via Equmeniakyrkans hemsida. Konsulterna genomförde 24
djupintervjuer: med samtliga kyrkoledare och regionala kyrkoledare, kyrkostyrelsens ordförande,
kanslipersonal med placering i Alvik och regionalt, församlingsmedlemmar och pastorer, Equmenias ordförande samt biträdande generalsekreterare. För att få bred delaktighet genomfördes även
två stycken workshops under vilka styrkor och svagheter i den regionala strukturen samt möjliga
utvecklingsområden diskuterades. Konsulterna har muntligt och skriftligt lämnat sin rapport
inklusive ett antal slutsatser till kyrkostyrelse samt kyrkoledning.
Slutsatserna i konsultrapporten kan sammanfattas enligt följande: Regioner är en viktig och
omistlig del i Equmeniakyrkan. Den nuvarande regionala organisationsformen och regionala
kyrkoledare som en del i den nationella kyrkans ledning bör bevaras. Församlingarnas engagemang i kyrkokonferensen behöver stärkas och processen kring tillsättande av regionala kyrko-
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ledare förtydligas. Kommunikationsformer från kyrkan behöver förbättras. Kyrkosynen behöver
tydliggöras och den teologiska förankringen för hur kyrkan kommer till uttryck regionalt, lokalt
och nationellt förstärkas. Även församlingarnas påverkansmöjlighet via det regionala arbetet, de
regionala förtroenderådens funktion och uppgift, regionala kyrkoledares mandat och arbetssituation samt regionernas olika förutsättningar utifrån geografi och antal församlingar behöver
förbättras och förtydligas.
Kyrkoledningen har analyserat konsulternas kartläggning, inklusive dragna slutsatser och
förslag, samt beaktat andra viktiga faktorer som påverkar den regionala strukturen. Ett grundligt
arbete har därefter genomförts av kyrkostyrelsen tillsammans med kyrkoledningen. I den slutliga
analysen konstateras att stora delar av den nuvarande regionkonstruktionen fungerar väl men att
det även finns ett antal utvecklingsområden.
Utvärdering, inklusive konsultrapport, finns tillgänglig via Equmeniakyrkans hemsida:
equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens18/

Slutsatser och åtgärder utifrån genomförd utvärdering
Equmeniakyrkan är en ung kyrka med djupa rötter, en ung kyrka på väg. Vi beskriver oss som en
gemenskap av församlingar och medlemmar. I vår teologiska grund talar vi om ömsesidigt beroende. Varje församling utgör Equmeniakyrkan och finns i relation till andra församlingar regionalt
och nationellt. Equmeniakyrkan är inget övergripande organ som lokala församlingar ansluter sig
till, utan Equmeniakyrkan är vi tillsammans. I Equmeniakyrkan fattar vi tillsammans beslut vid
kyrkokonferens om våra internationella, nationella och regionala prioriteringar och satsningar.
Det är då, i kyrkokonferensen, vi alla möts och beslutar hur gemensamma resurser ska prioriteras.
Equmeniakyrkan söker vägar framåt. Sedan 2017 används konsensusmetoder för beslutsfattande i vårt högsta beslutande organ, kyrkokonferensen. Vi vill lyssna till varandra, söka Guds
ledning och fatta beslut där vi tillsammans söker det gemensamma bästa. Som kyrka vill vi svara
på Jesu kallelse ”Följ mig”. Vår vision är vår ledstjärna – att vara en kyrka för hela livet där mötet
med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.
Vi har gjort något unikt, bildat en ny gemensam kyrka med baptistiska, metodistiska och missionskyrkliga rötter. Vi lär fortfarande känna varandra och söker vägar framåt. Inom Equmenia
kyrkan ryms en mångfald av människor och församlingar. Vår identitet är idag primärt ekumenisk, vi vill enhet i mångfald. Vi tror att vi är kallade att vara ett i Kristus och en kyrka för alla.
Vårt gemensamma arbete behöver organiseras så att det på bästa sätt blir ett redskap för Guds
mission, att på bästa sätt svara på Jesu kallelse gemensamt.
I vårt gemensamma arbete anser kyrkostyrelsen att Equmeniakyrkans regionala arbete är viktigt och en omistlig del. I regionerna skapas närhet och samverkan mellan församlingar, medarbetare och medlemmar samt mellan lokal och nationell nivå i Equmeniakyrkan. Det är här många av
de satsningar och verksamheten vi beslutat om i verksamhetsplanen omsätts.
För att tydligare beskriva vilka åtgärder som utifrån utvärderingen föreslås eller har vidtagits
beskrivs dessa områdesvis.
Regional organisation
Den organisationsform som valdes 2012 bör behållas, vilket också bekräftas i konsultrapporten.
Equmeniakyrkan utgör en gemenskap av församlingar och medlemmar. Equmeniakyrkan är
organiserad i regioner, men en kyrka oavsett region. Dock behöver frågor gällande kommunikation mellan olika delar och nivåer i Equmeniakyrkan ses över. Kommunikativt är det viktigt att
vi framträder som en kyrka och inte som en organisation med regioner som har helt olika profil
och uppgifter. Kyrkostyrelsen önskar samtidigt hålla liv i den vision som fanns redan när Equmeniakyrkan bildades, som handlade om att gemensamma funktioner skulle kunna lokaliseras till
regionala kontor.
Equmeniakyrkans regionala arbete är ett utflöde av hela kyrkans arbete och kräver därför inte
någon egen organisatorisk överbyggnad. I kyrkokonferens och kyrkostyrelse fattas beslut om vad
som ska göras. Kyrkoledning och ledningsgrupp tar beslut om hur genomförande ska ske och
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eftersom regionala kyrkoledare idag är en del av kyrkans ledningsgrupp är de än mer delaktiga i
de beslut som fattas. Regional kyrkoledare ska i regionens arbetslag och med stöd av regionalt förtroenderåd ha mandat att omsätta beslutad verksamhet, vara arbetsledare för regionalt placerad
personal samt ha ansvar för tilldelad budget. Verksamheter i regionerna ska styras och följas upp
med mål för det som ska uppnås.
Kyrkostyrelsen anser inte att det faktum att Equmenias och Equmeniakyrkans regionala arbete
är organiserat på olika sätt innebär någon tydlig nackdel. Equmenia fattar själva beslut om sin
organisation och har idag regional verksamhet med egna styrelser medan Equmeniakyrkans regioner är en del av det nationella arbetet i samfundet.
Regionernas antal och storlek
Konsulterna föreslog i sin rapport att regionernas gränser skulle ses över med syfte att forma regioner mera lika varandra avseende antal församlingar och medlemmar, vilket till en del syftar till
att jämnare fördela uppdraget mellan kyrkans regionala kyrkoledare. Kyrkostyrelsen anser att det
finns fler faktorer som är viktiga att beakta. Geografiska avstånd, församlingars olika storlek och
samhörigheter som ibland sträcker sig över länsgränser är bara några exempel. Därför är det inte
möjligt att uppnå fullständig rättvisa när det gäller ansvar, arbetsbelastning och personalledning.
Ambitionen är dock att varje region ska ha tillräckliga resurser för att kunna fylla den funktion de
är tänkta att ha. Kyrkostyrelsen anser att det även fortsättningsvis är viktigt att löpande utvärdera
regionutformning och gränser, men anser inte att det finns motiv för att göra någon förändring i
nuläget.
Regionala kyrkoledare
De regionala kyrkoledarna är nyckelpersoner i Equmeniakyrkan och är sedan 2017 på ett tydligare
sätt involverade i gemensamma frågor och beslut eftersom de numera tillhör samfundets ledningsgrupp. De regionala kyrkoledarna står i ömsesidigt beroende i tjänst för kyrkans helhet och
för församlingar och medarbetare i regionerna. Kyrkostyrelsen anser att det är viktigt att fortsatt
arbeta för kyrkan som en gemenskap av församlingar och medarbetare. De regionala kyrkoledarna tjänar gemenskapen, i såväl respektive region som i kyrkan som helhet. De bär kyrkans omsorgs- och tillsynsansvar i regionerna och företräder där gemenskapen. De regionala kyrkoledarna
står tydligt i rollen av att vara ömsesidigt beroende, i ett utflöde av gemensamma beslut, resurser
och satsningar och ett inflöde av församlingarnas behov och gåvor.
Kyrkostyrelsen inser att regionala kyrkoledares roll är komplex då de står i ett tillsynsansvar
för såväl medarbetare som församlingar i regionerna. Detta är något kyrkan arbetar med, både
avseende vår kyrkosyn och den särskilda tjänsten. Deras arbetssituation är uppmärksammad i
den genomförda utvärderingen och kyrkostyrelsen anser att arbetet med att beskriva och prioritera deras arbetsuppgifter behöver fortsätta. De regionala kyrkoledarna kommer även att erbjudas
mer stöd i anställningsfrågor och frågor om ledarskap och sin chefsroll. Detta kommer bland annat att ske genom fortbildning och genom en planerad resursförstärkning inom personalenheten.
De regionala kyrkoledarna nomineras för val enligt en fastställd arbetsordning. Information om
denna skickas ut när val är aktuellt.
Regionala förtroenderåd
Den ordning för regionala förtroenderåd som beslutades 2012 har inte varit optimal och församlingarnas möjlighet att påverka det regionala arbetet behöver stärkas.
Kyrkostyrelsen har inte lyckats att tillräckligt tydliggöra arbetsuppgifter och mandat för de regionala förtroenderåden, och den struktur som innebär att samtliga församlingar har möjlighet att
sända representanter till rådet är inte alltid funktionell. Kyrkostyrelsen anser trots dessa beskrivna brister att det är viktigt att arbeta vidare med regionala förtroenderåd. I det fortsatta arbetet
framåt behöver kyrkostyrelsen tydliggöra arbetsuppgifter och mandat för de regionala förtroenderåden, och uppdatera strukturen.
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De beslut gällande regioner som fattades i Equmeniakyrkan 2012 och 2013 innebär att formella
beslut inte fattas i regionerna. Kyrkostyrelsen håller fast vid att syftet med förtroenderåd inte är
att bygga upp en föreningsstruktur. Det är kyrkokonferensen, kyrkostyrelsen och församlingarna
som fattar beslut utifrån stadgar och övriga styrdokument. Regionala förtroenderåd finns för att
fungera som en av flera vägar för ömsesidig kommunikation och informationsflöde i relationen
nationellt och församling samt för att stärka delaktighet i och påverkan av Equmeniakyrkans
gemensamma arbete. Alla församlingar ska till exempel genom regionala förtroenderåd ha möjlighet att lämna synpunkter i processen med framtagande och utformning av verksamhetsplan.
Beslut fattas sedan av församlingarna i kyrkokonferensen. När verksamhetsplanen fastställts och
ska omsättas i handling får församlingarna via regionala förtroenderåd vara med och resonera
med regional kyrkoledare om hur verksamhetsplanen genomförs i regionen.
Regionala förtroenderåd ska i huvudsak:
• Vara delaktiga i framtagande av Equmeniakyrkans verksamhetsplan, diskussion om planerade
satsningar etc.
• Tillsammans med regional kyrkoledare resonera om hur tillämpliga delar av Equmeniakyrkans
verksamhetsplan ska genomföras i regionen
• Bistå regional kyrkoledare, i hans eller hennes uppdrag, som bollplank och i diskussioner
• Vara en av flera vägar för ömsesidig kommunikation och informationsflöde mellan det nationella/internationella arbetet och den lokala församlingen
De regionala förtroenderåden har utformats olika i olika regioner, där man utifrån sina förutsättningar format pragmatiska lösningar. T ex har vissa upplevt att det blir en för stor grupp när
representanter från samtliga församlingar ska samlas samtidigt. Vissa regioner har valt att också
organisera mindre grupper (t ex referensgrupper, närområdesgrupper) för att där få andra förutsättningar till dialog och samtal. På andra platser har det kallats till flera träffar inom regionen.
Kyrkostyrelsen tror att det går att lära mycket av hur det lösts i regionerna.
Samtidigt som kyrkostyrelsen vill bevara möjligheten att alla församlingar har delaktighet i
de regionala förtroenderåden kan det vara svårt att föra vissa typer av samtal i en stor grupp. Vi
ser därför att det även kan finnas ett behov av att komplettera med mindre grupper. Det är dock
viktigt att även dessa mindre grupper sammansätts så att de är representativa för församlingarna i
regionen vad gäller storlek, geografi och teologisk bredd. Kyrkostyrelsen kommer att följa upp det
fortsatta arbetet med utformning av och representation i de regionala förtroenderåden.
Kommunikation och tillit
Kommunikation och förtroende hör samman och bygger på konkreta möten och kontakter.
Kyrkostyrelsen är medveten om att tillit och förtroende behöver stärkas i Equmeniakyrkan. Detta
handlar om delaktighet och inflytande, kommunikation samt faktiska mötesplatser. Det har också
att göra med vår kyrkosyn, hur vi beskriver vad och hur vi tillsammans är Equmeniakyrkan.
Kyrkoledningen har sedan 2012 målmedvetet arbetat för ökad närhet, tillit och förtroende. Ett
viktigt redskap har varit att prioritera församlingsbesök och besök kopplade till kyrkans regionala
organisation. Exempel på andra prioriteringar i samma riktning är satsningen på regionfester och
sedan 2017 regionala mötesplatser inför kyrkokonferensen. Stora insatser har gjorts för förbättrad
kommunikation – till exempel utveckling av Equmeniakyrkans hemsida samt medlemstidningen
Equmen – vilket är arbete som ständigt behöver stå i fokus.
Arbetet för att fortsätta utveckla och stärka flödet mellan församlingar, regioner, medarbetare
och nationellt kansli i det faktiska kommunikationsarbetet sker också genom mötesplatser mellan
medarbetare och medlemmar som i kompetensutvecklingsprogrammet och i s k lekmannautbildningar, på regionala mötesplatser och gemensamma samlingar som vinterkonferensen. Vi behöver
också fortsatt tala om kyrkosyn, vad vi är för slags kyrka och hur vi hör samman.
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Kyrkokonferensen
En regional verksamhet utan egna styrelser och beslutsmandat medför att Equmeniakyrkans
kyrkokonferens blir mycket viktig. Kyrkostyrelsen anser att församlingarnas engagemang i kyrkokonferensen behöver stärkas och ett led i detta är bland annat de regionala samlingar som sedan
2017 föregår varje kyrkokonferens. Dessa samlingar är till för att presentera kyrkokonferensens
ärenden och skapa möjlighet till dialog och delaktighet. I de regionala samlingarna deltar representanter för kyrkostyrelse och kyrkoledning. Ca 40 procent av Equmeniakyrkans församlingar
deltar sedan i kyrkokonferensen genom ombud och dessa representerar ca 70 procent av samfundets medlemsantal. Kyrkostyrelsen anser att dessa siffror är för låga och för ett kontinuerligt samtal gällande kyrkokonferensens innehåll och arbetsformer. 2017 infördes en ny modell gällande
finansiering i samband med kyrkokonferensen som ett led i att öka andelen deltagare samt antal
representerade församlingar.
Vägen framåt
Kyrkostyrelsen anser att Equmeniakyrkans regionala arbete är viktigt och en omistlig del av
Equmeniakyrkans totala arbete. I regionerna skapas närhet och samverkan mellan församlingar,
medarbetare och medlemmar samt mellan lokal och nationell nivå i Equmeniakyrkan. Eftersom
Equmeniakyrkan fortfarande är en ny kyrka i många avseenden anser kyrkostyrelsen att vi behöver fördjupa samtalet om vad det innebär att vara kyrka i vår tid. Vi behöver fortsätta samtalet om
vår kyrkosyn och om begrepp som gemenskap och ömsesidigt beroende och vad det innebär att
församlingar, medarbetare och medlemmar står i ömsesidig relation till varandra.
Vi behöver också samtala vidare om vad det innebär att vi gemensamt fattar beslut om olika
saker och hur vi ser på förhållandet mellan församlingarna och det gemensamma arbetet. Ett av
seminarierna under kyrkokonferensen 2018 kommer att ägnas åt dessa frågor och vid vinterkonferensen 2019 blir det ytterligare ett tillfälle.
Vi är en ny kyrka på väg. Kyrkan är Guds gåva som vi får ta emot. Som Equmeniakyrkan får vi
vara ett redskap för Guds mission i världen.

18.2.

Personalsociala frågor

Bakgrund
Motion till kyrkokonferensen
På kyrkokonferensen 2017 väckte Sala missionsförsamling en motion angående stöd i personal
sociala frågor. Det gäller de situationer när en eller flera anställda hamnar i en akut konfliktsituation, svårare 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.
Kyrkostyrelsens svar
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 redan idag ett antal verktyg såsom
handledning, personalvårdssamtal, särskilda processledare vid konflikter, omställningsförsäkring
för att stödja medarbetarna i församlingarna.
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Samtalstorget
Frågan väckte stort intresset på samtalstorget. Många exempel på svåra situationer i församlingar kom upp. Det uttrycktes åsikter om att det som görs av Equmeniakyrkan i de här frågorna i
dagsläget är bra, samtidigt upplevdes dessa insatser inte som tillräckliga. Några huvudlinjer som
diskuterades var en önskan om ett oberoende stöd i konfliktlösning, tydligare kommunikation
kring den hjälp som erbjuds i Equmeniakyrkan samt att den roll de regionala kyrkoledarna har i
dessa frågor inte alltid upplevs som oproblematisk.

Kyrkokonferensen 2017 beslutade
att uppdra åt kyrkostyrelsen
att i motionens riktning och med utgångspunkt i kyrkokonferensens samtal utreda hur
det professionella stödet i personalsociala frågor kan förbättras till såväl församlingar som medarbetare.
att återkomma med förslag till kyrkokonferensen 2018.

Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut
att i detta utredningsarbete undersöka möjligheterna att teckna ett ramavtal med en
rikstäckande företagshälsovård.
I försöket att nå en överenskommelse noterades följande invändningar:
• ett utredningsuppdrag ska inte specificeras på detta sätt.
• det är svårt att teckna ett rikstäckande avtal.
• företagshälsovården omfattar inte alltid psykosociala frågor.

Utredning
Utifrån beslutet har kansliet fortsatt utreda frågan. Frågan har diskuterats i ledningsgruppen där
alla regionala kyrkoledare ingår. Den har också diskuterats i två referensgrupper. Den ena gruppen, gemensam arbetsgrupp för friska anställda, GAFFA, är en gemensam arbetsgrupp, som möts
1-3 gånger per termin, bestående av företrädare från arbetsgivaren, Vision och EqMed. Den andra
gruppen består av motionsställaren, två ordförande/styrelseledamöter, representant från kyrkostyrelsen och en regional kyrkoledare.

Redan vidtagna åtgärder:
• Alla församlingar i Sverige är nu inkluderade i det redan befintliga ramavtal som Equmeniakyrkan nationellt har med företagshälsovård Previa.
• Information finns på hemsidan om möjlighet och tillvägagångssätt för församlingar att använda
sig av Previa. Previa är kunniga i psykosociala frågor.
• På hemsidan finns en sammanhållen sammanställning av de stödfunktioner vi har idag för att
stödja församlingar enligt kyrkostyrelsens svar på motionen till kyrkokonferensen 2017.
• Dialog mellan kyrkoledare, personalchef, regionala kyrkoledare och Vision om problematiken
med de dubbla rollerna en regional kyrkoledare kan hamna i.

Planerade åtgärder efter kyrkokonferensen 2018:
• Öka utbildning/kunskap runt vad det innebär att vara ideella arbetsgivare och att vara medarbetare i en ideell organisation samt hur vi kan optimera förutsättningarna och ha goda strategier.
• Webbutbildningar till församlingarnas styrelse runt arbetsgivarskap och arbetsmiljöfrågor som
styrelserna uppmanas ta del av efter varje årsmöte eftersom detta är det tillfälle då nya styrelsemedlemmar kommer in.
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• Öka regelbundna brev till församlingarnas styrelse vid viktiga och större förändringar.
• Anställa en HR-specialist direkt efter kyrkokonferensen, med externt fokus mot församlingarna,
som kan systematisera och utveckla stöd för regionala kyrkoledare och församlingar när det
gäller personalsociala frågor. Detta stöd ska vara avgiftsfritt för församlingarna.
• Fånga upp synpunkter via enkäter då medarbetare i församlingar slutar sina anställningar.
• Fortsatt arbete i den gemensamma arbetsgruppen för friska anställda, GAFFA, för att hålla fokus
på främjande och förebyggande arbete.
• Förtydliga rollen som regional kyrkoledare.

Slutsatser
Det finns redan idag flera verktyg för att stödja arbetsgivare och medarbetare i församlingarna
när det gäller personalsociala frågor. Verktygen har tydliggjorts i en sammanställning på hemsidan. Dock behöver kommunikationen till församlingarna ökas via exempelvis regelbundna brev,
webbutbildningar och annat. Stödet behöver också systematiseras och utvecklas i samverkan med
regionala kyrkoledare och församlingar. För att kunna sätta fokus på frågan och ytterligare förbättra och utveckla arbetet är det viktigt att anställa en HR-specialist som kan fokusera på frågan.
Det yttersta syftet är att ha välfungerande församlingar och arbetsgivare samt god arbetsmiljö för
medarbetarna.

18.3.

Offrandets teologi och praxis

Inledning
Kyrkokonferensen 2017 beslutade med anledning av en motion att ”arbeta fram ett material kring
offrandets teologi och praxis i syfte att stimulera samtal och studium i församlingarna kring givande och dess gestaltning i gudstjänst- och församlingsliv.”
Samtalet om offrande och givande behöver föras i församlingarna och i den samlade gemenskapen i Equmeniakyrkan, kyrkokonferensen. Församlingar har olika förutsättningar, storlek
och resurser, men i givande för mission i Sverige och i andra länder hör vi samman och delar ett
gemensamt ansvar.
Som motionen uppmärksammade har vårt alltmer kontantlösta samhälle förändrat hur offrandet går till i våra gudstjänster. I Equmeniakyrkan finns både autogiro och kyrkoavgift som ett
sätt att trygga kontinuitet och faktiskt givande i våra församlingar samt för oss som gemensam
kyrka. I lokala församlingar erbjuds olika alternativ som exempelvis Swish. Vad gör det med oss
som gudstjänstfirande gemenskap om vi inte längre ger gåvor i kollektboxarna eller på ett annat
tydligt sätt frambär vår gåva?
Hur vi firar gudstjänst och utformar våra ordningar kring givande är förstås också olika men det
vi är behöver vara grunden för det vi gör. Därför är den teologiska ansatsen viktigt i detta dokument. Att vi är kyrka, församlingar, är grundläggande för våra samtal kring offrande och givande.
Kyrkokonferensen 2017 menade att det behövs ett förnyat teologiskt samtal om vad offrande
är och samtal kring hur offrande liturgiskt ska ske. Kyrkostyrelsen väljer därför att till kyrkokonferens 2018 presentera ett teologiskt material kring offrande samt göra några nedslag i det vi
beskriver som offrandets praxis.
Kyrkostyrelsen välkomnar ett fortsatt samtal kring offrandets teologi under konferensen, men
framför allt ett fortsatt samtal i våra församlingar. Till detta hoppas vi att följande text kan bidra.
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OFFRANDETS TEOLOGI
Församlingen är gemenskap
En teologi om offrande och givande behöver utgå från en teologi om församlingen. Grundhållningen är att församlingen djupast sett är något vi tagit och tar emot snarare än något vi själva
varit med om att skapa.
I dagligt tal använder vi formuleringar som att grunda församlingar och utveckla församlingar
och det är helt i sin ordning bara vi har klart för oss vad som är den kristna församlingens ursprung och anledning.
Församlingen är en Guds skapelse och har rötter i Gamla testamentets berättelser om hur Gud
väljer ett folk och kallar till tjänst.
När Jesus kallar samman sina första lärjungar är dessa i någon mån en församling och den
pingstdag som skildras i Apostlagärningarnas andra kapitel brukar betecknas som den kristna
kyrkans födelsedag.
I Equmeniakyrkan har vi formulerat ”vår långa historia” på följande sätt: Kyrkan vilar på apostlarnas och profeternas grund och har Kristus som hörnsten. Equmeniakyrkan har del av arvet från
apostlarnas vittnesbörd och Guds handlande med sin kyrka genom alla tider och bland alla folk
(Teologisk grund för Equmeniakyrkan).
Församlingen kommer från Gud, och Jesus säger att han ska bygga sin församling (Matt 16:18),
men redan från allra första början krävdes det kvinnor och män för att utföra det som Gud ville.
Gud använder människor när församling ska byggas. Det gällde då och det gäller nu och det är
därför vi kan tala om att grunda och utveckla församlingar.
Equmeniakyrkan står i en tradition där enskilda människor haft framträdande roller när det
gällde att forma ordningar för den kristna församlingen, och utan dessa pionjärer och nytänkare
hade mycket sett annorlunda ut. Men församlingens ursprung är inte en eller flera pionjärer, utan
Guds kärlek och nåd som gåvor och kallelser till mänskligheten.
En av den kristna församlingens viktigaste livsyttringar är gemenskap. Gemenskap i Guds rike
är det yttersta målet för mänskligheten och hela skapelsen. Det grekiska ordet koinonia som vi
översätter med gemenskap härstammar från ett verb som betyder ”att ha något gemensamt”, ”att
dela” eller ”att agera tillsammans”. Om koinonia/gemenskap i Nya testamentet se t ex 1 Kor 10:1617, Gal 2:7-10, Rom 15:26, 2 Kor 8:3-4, Apg 2:42-45.
Gemenskapen är inte till för sin egen skull utan sträcker sig utanför församlingens gränser.
Gemenskapen värnar om de fattiga och om människor som på andra sätt lever i utsatta livssituationer. Gemenskapen vittnar om evangeliet. Två andra grundord för den kristna församlingen är
alltså diakoni och vittnesbörd. Tillsammans med gemenskap utgör de kyrkans och församlingens
främsta livsyttringar.
Ibland kan det kännas som att ordet gemenskap är slitet och i det närmaste utnött. I vår tid –
liksom förmodligen alltid – behöver gemenskapstanken betonas och förnyas eftersom vi lever i en
del av världen där många är ensamma, där vi upplever splittring mellan människor och grupper
och där polarisering lätt uppstår.
I Sverige 2018 finns nya och gamla utmaningar som gäller människors liv och villkor. Många
av oss har goda materiella villkor som tidigare generationer knappast kunnat föreställa sig, och
samtidigt finns människor i utanförskap, för övrigt också ett ord som numera används så ofta att
det riskerar att tappa sin tydliga innebörd. Kanske så många som 50 000 personer lever idag i Sverige utanför normala ordningar och register. De flesta av dessa hör till den grupp människor som
kommit nya till vårt land i samband med de senaste årens flyktingsituation medan andra hamnat
utanför av andra anledningar. Som alltid är det församlingens kallelse att vara till för människor i
periferin.
I en av våra nattvardsböner tackar vi Gud för ”ett enda bröd” och vi ber för ”en enda mänsklighet”. Ibland har frågan ställts om det inte borde vara kyrkan och inte mänskligheten som är
en enda, men svaret är att Guds omsorg gäller alla människor, oavsett ursprung och tro, och att
församlingens kallelse och uppdrag ständigt är att sträcka sig utanför sig själv.
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Bibeln och pengarna
En gemenskap som lever vittnesbörd och diakoni behöver resurser av olika slag. Så har det varit
från början i den kristna församlingens historia och ett exempel återfinns i 1 Kor 16 där Paulus
talar om en insamling till församlingen i Jerusalem. De som där hade förenats med församlingen
kunde bli berövade möjligheten till försörjning, något som inte var fallet i Mindre Asien där de
kristna kunde fortsätta arbeta och tjäna pengar. Paulus skriver till församlingen i Korint att de
ska börja lägga undan pengar och inte vänta med insamlingen tills han kommer. Kanske fanns
det också på den tiden en genans inför att alltför mycket prata om pengar och givande och Paulus
hade förstås andra saker han ville tala med församlingen om. Dessutom blev förmodligen summan pengar större om insamlingen kunde pågå under längre tid.
Tre bibliska motiv ligger till grund för kristen undervisning om pengar och givande.
1. Det första är skapelsetanken. Jorden är Herrens med allt den rymmer, världen och alla som bor
i den (Ps 24:1). Skapelsen är Guds men den är lagd i människors händer för att den ska brukas
och förvaltas. Det vi har är till låns och det är till för alla. De bibliska orden om egendomsgemenskap och delande är långt ifrån den verklighet där ett fåtal äger det mesta av jordens
tillgångar och majoriteten tvingas leva under små omständigheter.
2. Det andra bibliska motivet handlar om att Jesus är Herre och att detta gäller hela livet och alla
dagar. Vår tillhörighet till Jesus uttrycker vi inte bara genom våra bekännelser och lovsånger
utan genom vårt sätt att leva tillsammans. Hur vi använder och brukar det vi äger och har är
något som har med vår tillhörighet till Jesus att göra.
3. Offermotivet framträder på olika sätt i Bibeln och i Gamla testamentet finns många exempel
på att offer betyder gåva och att olika typer av offer anses vara något som Gud önskar av män
niskan. Jesu död och uppståndelse öppnar nya vägar för mänskligheten och nu handlar det inte
primärt om något som människan ska åstadkomma inför Gud, utan vad Gud i Kristus har gjort
för oss. I Rom 12:1 ber Paulus sina adressater att frambära sig själva som ett levande och heligt
offer. Det handlar förstås inte enbart om kollekten och pengarna utan om att hela vårt liv tillhör Gud och att människan genom att leva för andra lämnar tillbaka till Gud något av det hon
fått som gåva.
Generositet och givande bli något naturligt utifrån detta. När Jesus undervisade stod de fattiga ofta
i centrum. Att dela med sig och ge till den som behöver är kännetecknande för det lärjungaskap
Jesus kallar till. Att ge offergåvor var något självklart för Jesus och hans samtid, jämför exempelvis
Matteus 5:23. Det beskrivs också som något föredömligt att ge det man har, jämför änkans skärv i
Markus 12:41-44.

Att ge tionde
I gamla förbundets tid fungerade, när allt var som det skulle, tiondegivandet. Det innebar att en
tiondel, tio procent, skulle ges till prästen eller till templet för att kulten skulle kunna upprätthållas. En del av dessa gåvor kunde också användas för att hjälpa de fattiga.
De bibliska sammanhang som brukar nämnas i anslutning till tiondegivandet är 1 Mos 14,
4 Mos 18:20-32, 5 Mos 14:22-29, Matt 23:23, Luk 18:12 och Heb 7:2-9.
Vi kan lära oss något av det som Bibeln beskriver som tiondegivande men vi kan knappast
tillämpa detta som en generell metod för den kristna församlingen idag. Tiondet i Bibeln gällde
inte alla inkomster utan bara viss produktion, och våra livsomständigheter idag skiljer sig oerhört mycket från den värld som Bibeln talar om. För vissa människor skulle t o m tio procent av
tillgångarna vara en gåva i minsta laget med tanke på tillgångarnas storlek. De allra rikaste skulle
även fortsättningsvis vara förmögna även om de valde att bara behålla en tiondel av alla sina tillgångar!
Bibeln säger inget om på vilket belopp ett tionde ska beräknas och den vanligaste frågan gäller
om det ska vara före eller efter skatt och om man ska ta hänsyn till andra intäkter som inte är lön.
Tiondet i Gamla testamentet var en del av judisk lag och under nya förbundets tid gäller andra
förutsättningar. Vi är inte bundna av dessa föreskrifter i Gamla testamentet, men vi kan ta till
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oss en ordning som handlar om att planera vårt givande. Man gav inte för att man kände för det
utan för att det var uttänkt och förberett. Det var inte kollekttalets intensitet som avgjorde gåvans
storlek, utan det beslut man fattat när man i lugn och ro bestämt hur mycket eller lite man hade
möjlighet att ge till andra. Det är också tydligt att tanken med tiondegivande utgår från givarens
ekonomiska möjligheter och i de första församlingarna uppmanades man att ge ”var och en efter
sina tillgångar” (Apg 11:29).

Vem betalar kyrkan och församlingen?
Det är självklart att olika kyrkor och samfund fungerar på olika sätt när det gäller pengar och
ekonomi. I Sverige har Svenska kyrkan länge haft en särställning och en ekonomi kopplad till det
som många fortfarande talar om som en skatt och man är dessutom betydande markägare, vilket
ger kontinuerlig avkastning.
I de kyrkor som 2011 bildade Equmeniakyrkan rådde andra förutsättningar där församlingar
och samfund var beroende av att medlemmar, och även andra, regelbundet gav av sina tillgångar
för att arbetet skulle kunna fortsätta och utvecklas. I församlingarna gällde och gäller att utgifter
för anställda och byggnader dominerar. På nationell nivå handlar de gemensamma utgifterna om
mission i Sverige och i andra länder, utbildning av pastorer, diakoner och ungdomsledare samt
lönekostnad för anställda. Framförallt under senare delen av 1900-talet har både församlingar
och samfund börjat finansiera delar av sitt arbete genom intäkter från fastigheter och kapital. En
mindre del av de samlade intäkterna för Equmeniakyrkan och Equmenia kommer från offentliga
bidrag och anslag. För närvarande görs en översyn gällande förutsättningar för statsbidrag till
trossamfund i Sverige. Så kallad fundraising, som i vissa andra länder utgör en betydande del av
finansieringen av kyrkligt arbete, förekommer i mycket begränsad omfattning.
Varje församling i Equmeniakyrkan har en egen ekonomisk förvaltning och samfundet samlar
inte in uppgifter gällande församlingarnas utgifter och intäkter.

Världens bästa land?
Sverige hamnar ofta i toppen när mer eller mindre seriösa undersökningar redovisar hur det ser
ut i olika länder beträffande levnadsstandard, hälsovård, utbildningsnivå och framtidstro.
Det kan finnas skäl att titta på hur det ser det ut utanför kyrkans värld i relation till det vi menar med offrande och förvaltarskap.
En kyrka och en insamlingsorganisation är inte samma sak, men vi kanske kan lära oss något av
den s k välgörenhetsbarometern som varje år redovisar svenskars inställning till gåvor och välgörenhet. Välgörenhetsbarometern visar att sex av tio kvinnor och fem av tio män ger till välgörenhet. De organisationer som har det största förtroendet i Sverige är Läkare utan gränser, Cancerfonden och HjärtLungfonden. Från 2016 till 2017 har det skett en dramatisk minskning när det gäller
svenskens förtroende för olika slags insamlingsorganisationer. På frågan ”Är du positivt inställd
till insamlingsorganisationer” har andelen ja sjunkit från 68 procent till 48 procent. 93 procent av
de svarande anger att den viktigaste faktorn om eller när de ska ge en gåva är att organisationen
talar om hur pengarna ska användas.

Goda förvaltare
Det är uppenbart att frågor gällande pengar, ägodelar, rikedom och fattigdom och ansvar för varandra är viktiga i det bibliska materialet samtidigt som det är påfallande tyst om dessa områden i
förkunnelse, kristen litteratur och i samtalen vid kyrkkaffet efter gudstjänst. Det är förmodligen
så att vi ägnar mera tid och kraft åt sådant som, i ljuset av de bibliska texterna, är mera perifert
och ovidkommande.
Det är också ett faktum att många känner obehag inför ett samtal som handlar om pengar,
ägodelar och delande eftersom vi vant oss vid att vara privata ägare och eftersom vi är medvetna
om tillvaron inte är rättvis. Hur vi ser på våra tillgångar är också en politisk fråga vilket medför att
förkunnelse och samtal i kyrkan behöver navigera mellan olika och känsliga blindskär för att inte
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skapa upprördhet. Hur många samtal har inte kapsejsat bara av den anledningen att det började
handla om privata pengar?
I Bibeln är inte människan i första hand ägare utan förvaltare. Att vara förvaltare är att vara
ansvarig för det som någon annan äger och i vårt sammanhang är denne ägare Gud. Den kristna
förvaltarskapstanken bygger på att Gud är skapare och det vi äger och har är gåvor ur Guds hand,
gåvor som vi en dag ska lämna räkenskap för. Människan förvaltar inte bara materiella tillgångar
utan även tid, talanger och andra resurser. I själva verket är hela skapelsen lämnad åt människans
förvaltning.
För bibeltexter om förvaltarskap, se t ex Luk 12:41-48, Luk 16:1-13, 1 Kor 4:1-2, 1 Petr 4:10.

OFFRANDETS PRAXIS
Även om vi lever i ett alltmer kontantlöst samhälle behöver vi utrymme för att i vår gemensamma
tillbedjan i gudstjänsten gestalta vårt offer, vår gåva, vårt svar på Guds alla goda gåvor till oss. Vi
är skapade ur Guds hand och allt vi är och äger tillhör Gud. Som människor är vi skapade för relation till Gud, ömsesidigt mottagande och utgivande. Vi får, tar emot, ger tillbaka till Gud.
I Equmeniakyrkans kyrkohandbok 2016 beskriver vi hur vi människor lär och formas genom
handlingar, praktiker. Vi skriver om vanans betydelse. Om vi sålunda i gudstjänst och på andra
sätt ger våra gåvor formar det oss till liv i utgivande tjänst. Om vi inte skapar utrymme för handlingen riskerar vanan att försvinna.
Offergåvor i gudstjänsten är självklart mer än endast en vana. Det svarar mot det som vi är skapade för och kallade till: att ge, dela med oss, tacka, be, tillbe och ära Gud, tjäna Gud och varandra, förvalta det goda Gud ger.
Offrandets praxis behöver därför utvecklas av flera anledningar.

Att ge utan kontanter
Det är viktigt att vi hittar former för att ge vår gåva även om vi inte har med oss faktiska pengar.
I Kyrkohandbok 2016 står som följer:
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 delandet 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 generosititet 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 kontakter få känna sig delaktig.
Enligt det finansiella informationsföretaget Bloomberg är Sverige det land i världen där kontanthanteringen är lägst i förhållande till andra sätt att betala. Vi har helt enkelt inte kontanter i
plånboken på samma sätt som förut, men vår tillgång till pengar har generellt sett inte sjunkit.
Idag ger vi våra gåvor till församlingen, samfundet eller någon annanstans på det sätt som passar våra vanor och beteenden. I kyrkan/församlingen finns ofta möjlighet att använda olika typer
av kortläsare eller att ge sin gåva via Swish. Hur framtidens betalningssätt kommer att se ut vet vi
inte.
Om få eller inga gudstjänstbesökare använder kollektboxarna kommer de småningom att ställas
undan. Kyrkan och församlingen kommer i vilket fall att vara beroende av pengar och finansiering. Vi som kristna kommer fortsatt behöva ge våra gåvor till Gud.
När det gäller vår inställning till kontanter finns det förmodligen skillnad mellan unga och
äldre, stad och land och mellan nya och etablerade svenskar. Kanske är dessa skillnader mindre än
vi tror, och för vissa är inte frågan om kontanter kopplad till inställning utan snarare tillgång till
uttagsautomat!
Till gudstjänsten är alla välkomna, oavsett ekonomisk förmåga. Det krävs aldrig någon entréavgift och det görs aldrig någon uppföljning över gudstjänstdeltagarnas ekonomiska engagemang.
Samtidigt kan pengafrågan aldrig separeras från gudstjänsten. Vi ger därför att vi själva har fått.
Vi lämnar vår gåva därför att vi har tagit emot livet och tron som gåva.
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• Hur ska vi tänka tillsammans för att skapa delaktighet och engagemang utan mynt och sedlar?
• Hur gestaltar vi på bästa sätt vår gåva och bön för den i gudstjänsten, även om den har skett via
autogiro, kyrkoavgift och Swish?

Kyrkoavgiften
Idag har enskilda personer möjlighet att ge sin kyrkoavgift till, företrädesvis, den församling man
anger genom att underteckna ett personligt medgivande något som utnyttjas av ca
27 procent av Equmeniakyrkans medlemmar. Kyrkokonferensen 2013 uttalade att antalet
kyrkoavgiftsgivaregivare borde vara det dubbla. I Equmeniakyrkan är kyrkoavgiften 1 procent av
den kommunalt beskattningsbara inkomsten.
Ett ökat antal kyrkoavgiftsgivare skulle utan tvekan få betydande positiva effekter för församlingar och Equmeniakyrkans nationella organisation.
Utförlig information om kyrkoavgiften finns på Equmeniakyrkans hemsida och den borde
kunna vara underlag för samtal i församlingarna.
• På vilket sätt kan antalet kyrkoavgiftsgivare öka i Equmeniakyrkan?
• Hur hanterar vi ordet ”avgift” i ett sammanhang där mycket bygger på frivillighet och individuellt ansvarstagande?
• På vilket sätt kan kyrkoavgiften uppmärksammas i församlingarnas gudstjänstliv?

Rörelsen i rummet
I många församlingar är det naturligt att gudstjänstdeltagarna rör sig i rummet. Så har det varit
(och är) gällande den s k offergången där vissa insamlingar ansetts särskilt viktiga och fått en annan praxis än den vanliga kollektinsamlingen. Andra tillfällen till rörelse har med nattvarden och
förbönen att göra. Om vi i gudstjänsten ber för pengar som samlats in är det självklart att även
inkludera icke kontanta medel.
Om många gudstjänstdeltagare redan ordnat sitt givande innan gudstjänsten börjat är det skäl
att tänka efter i syfte att skapa delaktighet och trygghet för så många som möjligt. Då kan gudstjänsten innehålla ett eller flera moment med rörelse i rummet där gudstjänstdeltagarna kan göra
olika saker samtidigt. Att planera offergång eller kollektinsamling i gudstjänsten behöver på ett
eller annat sätt även inkludera de som kommit till kyrkan utan kontanta medel.
I gudstjänsten inbjuds deltagarna att röra sig och i denna rörelse finns möjlighet att längst fram
i kyrkan lämna sin gåva, skriva en bön, tända ett ljus och få personlig förbön. Kanske kan även
mottagande av nattvardsgåvorna vara en del av denna rörelse? Kollekten blir då en del av ett sammanhang och inte en enskild händelse i gudstjänsten.
Människa, du har fått veta vad det goda är, det enda Herren begär av dig: att du gör det rätta, lever i kärlek
och troget håller dig till din Gud. (Mika 6:8)
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18.4.

Equmeniakyrkans kyrkohandbok

En rapport om det pågående arbetet med Equmeniakyrkans kyrkohandbok lämnas i konferensen.

19.

Aktuell information

20.

Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år

21.

Beslut om ordination

Kyrkokonferensen föreslås besluta
att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Karin Andersson, Ulrika Axelsson,
John Bjurenstedt, Emma Gustavsson, Nicolina Holmgren, Inga-Lill Ramnefors samt
Maria Rydbom.
att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera John Eidering, Åse Gardebrand,
Maria Hammar, Elin Harrysson, Annie Kirk, Rebecka Benjaminsson Larsson,
Krister Liljegren, David Lund, Erik Lund, Kennyh Widén samt Samuel Wångehag.

22.

Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund

23.

Församlingsförändringar

Kyrkokonferensen föreslås besluta
att notera i protokollet att Centrumkyrkan Västerås och Ansgarskyrkan Västerås gått
samman, Trefaldighetsförsamlingen i Örebro och Vasakyrkans missionsförsamling
gått samman samt att Kållandsö missionsförsamling och Kållandsö-Stenhammar
missionsförsamling gått samman.
att notera i protokollet att Rätans Baptistförsamling, Brismene missionsförsamling,
Kungsholms Baptistförsamling, Täby Baptistförsamling, Halmstad Baptistförsamling,
Östra Skrukeby missionsförsamling, Kvänums missionsförsamling, Mjällby missionsförsamling samt Djura missionsförsamling har upplösts.
att notera i protokollet följande nya församlingsplanteringar: Stockholm Gospel Choir,
nätverket Tro & Tvivel, Equmeniakyrkan Kungsport, Göteborg, Feyz, Göteborg samt
VOIS, Norrköping.
att notera i protokollet att förstudier pågår i Biskopsgården, Borås och Lidingö.

24.

Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att kyrkostyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och ordförande under kommande
verksamhetsår.

25.

Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningens förslag presenteras på s. 54.

26.

Val av kyrkostyrelsens ordförande

Valberedningens förslag presenteras på s. 54.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till ordförande välja Susanne Rodmar, Rimbo
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27.

Val av ledamöter i kyrkostyrelsen

Valberedningens förslag presenteras på s. 54.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till ledamöter med en mandattid om tre år välja:
Hani Megalla Ghattas, Järfälla (omval)
Eva-Lena Gustavsson, Torsby (nyval)
Anna Kimming, Vällingby (nyval)
Malin Lagerlöf, Bjurholm (omval)
att till ledamot för en mandattid om två år (fyllnadsval) välja:
Anneli Liljemark, Hässelby (nyval)
att till ledamot för en mandattid om ett år (fyllnadsval) välja:
Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge (nyval)

28.

Val av tre revisorer och två ersättare

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Sjödelius och Börje Eidenskog.
att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius och ytterligare en person som
presenteras på konferensen.

29.

Val av verksamhetsgranskande utskott

Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att till verksamhetsgranskande utskott utse Ann-Christin Lindbom, ordförande, Martin
Rejler, Torsten Wilhelmsson samt ytterligare en person, som presenteras på konferensen.

30.

Val till valberedningen

30.1.

Val av tre ledamöter på tre år

Equmenia föreslår kyrkokonferensen
att utse Simon Semelin, Göteborg, till ledamot i valberedningen.
Regionala kyrkoledare föreslår kyrkokonferensen
att utse Urban Erestam, Alingsås, till ledamot i valberedningen.
Avgående ledamöter i valberedningen presenterar sin nominering på kyrkokonferensen

30.2.

Val av ordförande och vice ordförande

31.

Enkla frågor till kyrkoledaren

32.

Avtackning av förtroendevalda

33.

Kallelse till kyrkokonferens i Jönköping 2019

34.

Avslutning
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FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2018

Inledning
Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2019. Förslaget är en rambudget
som tillsammans med verksamhetsplanen kommer att vara underlag för en mer detaljerad budget
som kyrkostyrelsen beslutar om hösten 2018.
Verksamhetsplanen för 2019-2022 omfattar fem områden och riktningsmål, med en helhetssyn
på mission och en vilja att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt samt
skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus. Ett långsiktigt mål är att
femtio nya gemenskaper och församlingar bildas till år 2025. Därför är det viktigt att förstärka
resurserna inom detta område. Vidare fortsätter det nya kompetensutvecklingsprogrammet för
medarbetare i församlingarna, som påbörjades hösten 2017, det kommer fortsatt att kräva resurser. Kyrkostyrelsen anser att det är ett mycket prioriterat område och föreslår att medel från det
balanserade kapitalet kan tas i anspråk för detta.
Uppdelningen av verksamheten i regional respektive nationell verksamhet är inte längre relevant och därför har de, liksom förra året, slagits ihop till en gemensam post under ändamålskostnader som avser verksamheten i Sverige. Stödet till Equmenia har däremot redovisats som en
särskild post.
Belopp i tusental kronor (Tkr) om inget annat anges.
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Förslag till rambudget 2019
(Belopp i Tkr)
INTÄKTER

2019

2018
2018
Detaljbudget Rambudget
KS nov 2017 Konf.maj-17

2017
Utfall

Kyrkoavgifter
Anslag från församlingar

55 000
8 000

55 000
8 000

55 000
8 000

52 821
5 890

Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell/regional verksamhet

29 000
23 000

30 000
25 200

30 000
25 000

33 400
19 098

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Övriga statsbidrag

9 000
10 000

9 000
9 750

9 000
8 000

8 612
7 134

1 000
3 600
400

1 100
3 200
320

0
4 000
500

6 490
4 912
1 502
42 486

16 000

15 560

13 500

20 262

17 000
4 000
176 000

20 300
4 000
181 430

19 000
4 000
176 000

6 606
209 213

Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
Bidrag till församlingar

-37 400
-22 000

-37 400
-22 500

-37 400
-22 500

-34 351
-23 268

Nationell/regional verksamhet
Bidrag till Equmenia

-52 000
-7 000

-55 350
-5 840

-52 000
-5 500

-49 863
-6 383

Internationell verksamhet

-38 000

-46 170

-44 700

-37 703

Insamlingskostnader
Administration
Fastighetsförvaltning
Pensionsförvaltningen löpande
Avsättning till pensionsskuld
Summa kostnader

-5 200
-10 000
-400
-4 000

-2 990
-10 160
-320
-700

-3 400
-10 000
-500
0

-176 000

-181 430

-176 000

-4 455
-12 445
-2 179
-3 988
-18 974
-193 609

0

0

0

15 604

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
Kurs/delt.avg / Försäljning
Fastighetsförvaltning
Försäljning Överås, netto
Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto
Ianspråktagande eget kapital
- ändamålsbestämda medel
- balanserat resultat
Summa intäkter
Kostnader

Årets resultat
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INTÄKTER
Kyrkoavgifter
Föregående år, 2017, uppgick kyrkoavgifterna till cirka 53 Mkr för Equmeniakyrkan och bildarsamfunden, innan församlingarna erhållit sin del. Kyrkoavgifterna för innevarande år uppgår
totalt till 55,5 Mkr, vilket även innefattar ett överskott från tidigare taxeringsår. Till år 2019 förväntas ingen ökning av kyrkoavgifterna.

Anslag från församlingar
Intäkten om 8 Mkr är beräknad utifrån den rekommenderade avgiften på 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.
Anslagen från församlingarna ska i första hand täcka en del av de kostnader för 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.

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 pastors- och diakonutbildningen i samband med insamlingen vid bön- och offerdagen för utbildningarna.
Förslaget innebär att de insamlade medlen för den internationella verksamheten ligger något
lägre än utfallet 2017. De insamlade medlen för regional/nationell verksamhet förväntas bli något
lägre jämfört med budgeten för innevarande år, men högre än utfallet 2017.

Statsbidrag
Equmeniakyrkan erhåller statsbidrag från i huvudsak två bidragsgivare: Myndigheten för stöd
till trossamfund (SST) och Sida. En liten del av beloppet avser lönebidrag för anställda. I förslaget
förväntas bidragen ligga kvar på nuvarande nivå. Beslutat organisationsbidrag från SST 2018 ligger
strax under 9 Mkr. 1,9 Mkr avser bidrag för flyktingarbetet och är medel som vi söker från de olika
landstingen.

Övriga verksamhetsintäkter
För år 2019 budgeteras 1 Mkr för uppdragsverksamhet. Det är ersättning för uthyrning av personal samt ersättning från Svenska Missionskyrkan som vi fortfarande bistår med viss administrativ
personal.
Under 2019 kommer vi att ha en ny vinterkonferens, för vilken deltagaravgifter kommer att tas ut.
Intäkter för försäljning av material, ersättning vid församlingsbesök av evangelister, personalvårdsavgifter och liknande ingår också i denna post. Intäkter från fastighetsförvaltning avser två
fastigheter som kyrkan troligen kommer att inneha även år 2019.

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, med en liten sänkning jämfört med utfallet
2017. Förslaget innebär också att tidigare gåvor som avsatts till ändamålsbestämda medel kan
ianspråktas för verksamhet 2019.
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. Kyrko-
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styrelsen ser detta som ett prioriterat område och en viktig investering för kyrkan inför framtiden. Tanken är att de 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 procent av de totala kyrkoavgifterna efter det att totalbeloppet minskats
med de 3 procent som har avsatts för administration och hantering av kyrkoavgifterna.
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 procent ut som bidrag till
församlingar liksom avkastningen från vissa fonder. Förslaget ligger något lägre än för år 2018 och
bygger på samma modell för fördelning av kyrkoavgifterna och SST-bidrag till församlingarna som
beslutades om för innevarande år.

Nationell verksamhet/Regional verksamhet
Det blir allt svårare att särskilja den regionala och nationella verksamheten från varandra. Därför
redovisas kostnaderna i förslaget som en sammanhållen budgetpost. Tidigare år har omräknats för
att kunna särskilja Equmenia. Bidraget till Equmenia särredovisas i rambudgeten.
I denna budgetpost ingår hälften av personalkostnader för de nationella kyrkoledarna samt personalkostnader för övrig personal 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.
Här ligger också kostnader för 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, liksom det centrala arbetet med
handledning till församlingar och grundandet av nya församlingar. En nysatsning på det försam-
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lingsgrundande arbetet kommer behöva ökade resurser för att målen i verksamhetsplanen 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
kostnader för personal i Equmeniaregionerna som inte kan finansieras av landstingsbidrag och
medlemsavgifter i regionerna. I förslaget nettoredovisas kostnaderna för detta och de är för 2019
beräknade till cirka 3,9 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 autogirogåvor 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 utlandsmissionärer 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 huvudsakligen 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 verksamheten förväntas i budgetförslaget ligga på en något högre nivå än
utfallet 2017, men en lägre nivå än den detaljerade budgeten för innevarande år. Detta beror på
att man under flera år budgeterat avsevärt högre kostnader än vad utfallet faktiskt blev. Det har vi
nu justerat ner i rambudgeten.

Kommunikation och insamling
Kostnaderna för kommunikation har fördelats på de olika verksamheterna, och det finns därför
ingen särskild budgetpost för detta, utan det är en integrerad del av verksamheten. För att vara en
profetisk aktör i samhället i enlighet med förslaget till verksamhetsplan föreslås opinionsarbetet
få ökad prioritet. Under 2019 planeras utgivning av fyra nummer av medlemsmagasinet Equmen.
Insamlingskostnaderna förväntas också öka då vi vill höja antalet givare. Därför läggs också mer
resurser på insamlingsarbetet.

Administration och gemensamma kostnader
Administration är stödfunktioner till arbetet med verksamheten. Här ingår kostnader för viss
grundadministration av kyrkan, kostnader för register och statistik, förtroendemannaorganen
inklusive en stor del av kyrkokonferensen, kostnader för arkivet samt revision.
Gemensamma kostnader för lokaler, datorer, kontor samt personal- och ekonomiadministration fördelas 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 2019. Totalt sett förväntas fastigheterna generera ett nollresultat.
Den löpande pensionsförvaltningen förväntas kosta cirka 4 Mkr. Under 2017 gjordes en relativt
stor avsättning till pensionsskulden. Vi justerade också upp pensionsskulden så att även kostnaderna för den särskilda löneskatten på pensioner numera ingår i pensionsskulden. Det är inte
troligt att det behöver göras någon större avsättning under 2019. Pensionsutbetalningar kommer
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att göras under 2019, i enlighet med de pensionsordningar som finns, och om det är nödvändigt
kommer kyrkan att realisera tillgångar i den utsträckning som behövs. Se vidare not 9 i årsredovisningen.

Fördelning av kostnader

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att fastställa det framlagda förslaget till rambudget för verksamhetsåret 2019.
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FÖRSLAG TILL
VERKSAMHETSPLAN 2019-2022

VISION
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen

UPPDRAGET
Följ mig! sa Jesus (Mark 1:17) och allt blev nytt. I den kallelsen föds och förnyas kyrkan varje dag.
Jesus Kristus är centrum och vi vill en kyrka som dras in mot och strävar mot centrum, och låter
sig formas av kyrkans Herre. Vi vill vara en kyrka som säger som det är – en sann röst i världen
som utmanas av Guds rike. Så inleds Equmeniakyrkans strategiska plattform som tillsammans
med Teologisk Grund utgör bärande dokument för all verksamhet.

Helhetssyn på mission
Kyrkans väsen är mission. I missionen blir kyrkan tydlig, synlig och handlande. Diakoni är tillsammans med vittnesbörd och gemenskap tydliga kännetecken på Guds mission. Helhetssyn på mission innebär att dessa kännetecken tydligt följs åt samt att arbetet lokalt och globalt, nationellt
och internationellt hålls samman. Helhetssynen på mission och det globala perspektivet utgör därför grunden för allt arbete. Uppdraget delas med hela Kristi kyrka och utförs i ömsesidighet med
andra kyrkor och samarbetsorganisationer. I den nationella och världsvida ekumeniska gemenskapen delar vi evangelium, resurser och behov, i respekt för varandras övertygelser och gudstro. Vi
är tillsammans kallade att arbeta för en hållbar utveckling, global rättvisa och fred på olika nivåer;
fred mellan människor, i samhället och med skapelsen.

Församlingars förnyelse, utveckling och växt
Utifrån de gåvor Gud ger oss vill vi tillgängliggöra och fördjupa evangeliet i vår samtid och våra
sammanhang. Vi vill lokala församlingar där människor finner en tro på Jesus Kristus för första
och hundrade gången – en tro som förvandlar och utmanar oss att i gemenskap, tjänst och vittnesbörd dela evangeliet vidare och göra denna värld till en mer fredlig och rättvis plats för alla.
Det är inte minst i och genom den lokala församlingens arbete som Ordet förkunnas, evangeliet
delas och mötet med Jesus blir verklighet. Därför är ett av kyrkans viktigaste uppdrag att tillsammans med kyrkan i hela världen stödja församlingars förnyelse, utveckling och växt. Genom, och
gemensamt med, Equmenia bär vi också ett särskilt ansvar för att barn och unga växer och hittar
en tro som bär.

VERKSAMHETSOMRÅDEN, RIKTNINGSMÅL OCH DELMÅL
Denna verksamhetsplan omfattar fyra (4) år och beskriver riktningsmål inom fem områden, vår
gemensamma riktning och vad vi som kyrka vill bidra till, samtidigt som den i sin förlängning
tydliggör vad vi som gemensam organisation kan och önskar bidra med. Delmålen avser 2 år.
Kyrkokonferensen beslutar om verksamhetsområden och riktningsmål medan kyrkostyrelsen och
kyrkoledningen har att fastställa och följa upp delmål. De regionala förtroenderåden involveras i
processen. Equmeniakyrkans personal ansvarar för att finna lämplig verksamhet som kan bidra
till att nå målen.
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1. FÖRSAMLINGSUTVECKLING
Församlingar i Sverige och i samarbetskyrkor växer och utvecklas
Tro föds i mötet med Jesus Kristus. Equmeniakyrkan vill i gemenskap med kyrkan i hela
världen stödja församlingar så att fler sådana möten sker och att redskap ges för att
stödja den tro som föds med målet att Equmeniakyrkan från och med 2022 välkomnar
3 procent nya medlemmar varje år.
Exempel på möjliga delmål för perioden 2019-20
Delmål 1.1
Antalet medlemmar som välkomnas på bekännelse ökar årligen för att från och med 2022 vara
3 procent.
Delmål 1.2
Församlingar involverade i ett tydligt utvecklingsarbete med handledare upplever att positiv
förändring skett.
Delmål 1.3
Samverkan med Equmenia kring lärjungaskap för unga vuxna har fördjupats.
Delmål 1.4
Internationella samarbeten för församlingsutveckling har initierats på 5 nya platser.

2. FÖRSAMLINGSGRUNDANDE
Nya församlingar och gemenskaper grundas och återplanteringar inleds
Equmeniakyrkan vill skapa förutsättningar för nya församlingar och gemenskaper med
målet att det under perioden 2017-2025 bildats 50 nya gemenskaper/församlingar i
Sverige samt, utöver detta, arbeta för återplantering på två nya platser årligen.
Exempel på möjliga delmål för perioden 2019-20
Delmål 2.1
Ytterligare tio församlingar har tagit beslut om att bli moderförsamling.
Delmål 2.2
Återplantering har skett på minst två nya platser varje år.
Delmål 2.3
I regionerna har ytterligare resurser tillskapats som kan inspirera och ge redskap i arbetet.
Delmål 2.4
Equmeniakyrkan har samarbete kring fyra ytterligare församlingsplanteringar i
samarbetsländer.

3. INTERNATIONELLA RELATIONER
Equmeniakyrkan fördjupar och prioriterar samverkan i global mission, där diakoni och
vittnesbörd hålls samman
Equmeniakyrkan vill stärka missionsuppdraget genom att vi och samarbetskyrkor ömsesidigt hjälper varandra att vittna om Jesus Kristus i ord och handling. Equmeniakyrkans
nationella organisation vill vara en kanal för församlingarna att engagera sig i internationella relationer.
Exempel på möjliga delmål för perioden 2019-20
Delmål 3.1
Ytterligare åtta församlingar har engagerat sig för ett särskilt internationellt projekt eller temaområde.
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Delmål 3.2
Helhetssynen på mission och det globala perspektivet har en tydlig plats i kompetensutvecklingsprogram och i pastors- och diakonutbildning.
Delmål 3.3
Där så är möjligt finns avtal och handlingsplaner med samarbetskyrkor som tydliggör hur samarbetet under verksamhetsperioden ser ut.
Delmål 3.4
Fem nya missionärer till respektive från Sverige har identifierats och möjligheter för volontärarbete har utvecklats.

4. SAMHÄLLSENGAGEMANG
Equmeniakyrkan är en profetisk aktör i samhället
Equmeniakyrkan vill tydligt finnas till för människor i utsatta livssituationer och är aktiv i
livsåskådnings- och samhällsfrågor. Diakonin uttrycks tydligt i arbetet med mångfald och
integration samt frågor om hållbarhet.
Exempel på möjliga delmål för perioden 2019-20
Delmål 4.1
Equmeniakyrkan har varje år deltagit i tio strategiskt utvalda offentliga mötesplatser där tro,
livsåskådning och aktuella samhällsfrågor diskuterats.
Delmål 4.2
Ansvaret för skapelsen och klimatet har en självklar plats i påverkansarbetet liksom i all verksamhetsplanering.
Delmål 4.3
40 procent (ca 280 st) av församlingarna är involverade i diakonalt arbete inom mångfald och
integration.
Delmål 4.4
I mötet med samarbetskyrkor har aktuella samhällsfrågor (som hållbarhet och mänskliga rättigheter) samt kyrkan som profetisk röst och påverkansaktör lyfts och lett till konkret handling.

5. FÖRVALTARSKAP
Equmeniakyrkan är hållbar och relevant för sitt uppdrag och utrustar för tjänst
Equmeniakyrkan vill vara förberedd och rustad för framtida behov och utmaningar i församlingar och samhälle. För det krävs ett hållbart förvaltarskap samt strategisk utbildning
och kompetensutveckling.
Exempel på möjliga delmål för perioden 2019-20
Delmål 5.1
Equmeniakyrkans utbildningar samt program för kompetensutveckling (KUP) har utvärderats
och vidareutvecklats. I KUP deltar årligen 200 medarbetare.
Delmål 5.2
Equmeniakyrkans grunddokument är genomlysta och uppdaterade utifrån aktuell omvärlds
analys och arbete med kyrkosyn.
Delmål 5.3
Equmeniakyrkan har vidareutvecklat former för att driva en effektiv och hållbar organisation
med hög kvalitet.
Delmål 5.4
Equmeniakyrkan har efter ömsesidig överenskommelse bidragit till att stärka samarbetskyrkors
pastors- och ledarutbildningar.
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
TILL KYRKOSTYRELSE

KANDIDAT TILL ORDFÖRANDEPOSTEN

KANDIDATER TILL KYRKOSTYRELSEN 2018

Susanne Rodmar
Ålder: 50 år
Församling: Åbybergs-

Kerstin Torkelsson
Enlund

kyrkans församling,
Vallentuna

Ålder: 60 år
Församling: Skillinge

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?

Missionshus

Jag vill bidra med ett
ekumeniskt perspektiv
och att alltid vilja se vad kyrkan är och gör för
dem som inte finns innanför tröskeln. Jag har stor
erfarenhet av att möta människor som inte redan
kan kyrkans språk och koder. Som person är jag
lugn och trygg, principfast och pragmatisk. Sedan
snart fem år tillbaka är jag landsbygdsbo och det
ger helt andra utsikter och insikter jämfört med
dem jag hade som förortsbo. Att se helheten och
det som förenar oss i kyrkan är viktigt.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron på Jesus Kristus betyder för mig ett sammanhang och en livstolkning, en trygghet att vara
älskad och en utmaning att leva livet för andra.

nyval

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag vill bidra med min
långa erfarenhet av ledarskap inom både folkbildning och kyrka, vilket innebär såväl fördjupning
av innehållsfrågor som strategi, organisation och
förändringsledning. Frågor om ett mångkulturellt
samhälle och religionens nya roll i ett sekulariserat Sverige intresserar mig mycket.
Jag har ett stort intresse för och kännedom om
Mellanöstern och mellanösterns kristna, relaterat
till Bildas 25-åriga närvaro i Jerusalem.
Erfarenheter av ekumeniskt arbete och samverkan med andra kyrkofamiljer, inte minst den
katolska och ortodoxa har fördjupat mig, mina
insikter och min tro. Bildningsfrågor och folkbildning har varit grunden i en stor del av mitt yrkesverksamma liv.
Mötet mellan kyrka och olika kulturyttringar
ligger mig också varmt om hjärtat, trons liv kan
uttryckas på många olika sätt. Just nu fördjupar
jag mig nyfiket i frågor om existentiella och andliga perspektiv på hälsa och ledarskap.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron betyder för mig det yttersta fästet i livet och
tillvaron. Tillsammans med alla i den världsvida
kristna kyrkan vill jag vara bärare av hopp, helande och försoning. Utifrån min tro vill jag leva livet
innerligt och ansvarigt i relation till mina medmänniskor och skapelsen.
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Hani Megalla Ghattas
omval

Ålder: 67 år
Församling: Jakobsbergskyrkans församling

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag vill gärna bidra med
mina kunskaper i integrations- och flyktingfrågor,
med särskilt fokus på nyanlända från Mellanöstern.
Jag kom hit till Sverige 1977 och redan 1978 blev
jag medlem i vad som då hette Järfälla Missionsförsamling, numera Jakobsbergskyrkan. Jag jobbade
först som kontaktperson inom SMF för nyanlända
från Syrien och Libanon, och från 1984 som hemspråkslärare.
Det är erfarenheterna från det arbetet och dem
jag fått inom föreningslivet och genom olika politiska uppdrag som präglat mig mest som yrkesmänniska.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Allt! Jag växte upp i kyrkan i Aleppo i Syrien, där
jag också blev ungdomsledare med tiden. De åren
var fyllda av berikande upplevelser som följt mig
genom livet.
Jag är stolt och glad att, som medlem av kyrkostyrelsen, kunna ge mitt vittnesbörd och att kunna
välkomna mina landsmän till ett sammanhang
där vi hyllar Jesus Kristus som Herre och Frälsare –
även här, i deras nya hemland, Sverige.

Eva-Lena Gustavsson
nyval

Ålder: 62 år
Församling: Torsby
Missionsförsamling – en
del av Equmeniakyrkan

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Har lång erfarenhet av
styrelsearbete i flera myndigheter och organisationer på såväl lokal, regional som nationell
nivå. Riksdagsledamot och pastor. Var ersättare
i riksdagen under 2017 med uppdrag i Konstitutionsutskottet. Kan bidra med omvärldsspaning

och kontakter i ett brett nätverk. Har arbetat på
kurs-lägergården Vägsjöfors Herrgård i 17 år och
därefter som Personligt Ombud för personer med
psykiska funktionsnedsättningar. Har ett stort
socialt/ diakonalt fokus som pastor.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En källa till inspiration, kraft och mod. När Jesus
möter den blinde mannen frågar han – Vad kan
jag göra för dig? Det är en bra utgångspunkt för
oss som kristna att ställa till de vi möter som församling och enskilda.

Anna Kimming
nyval

Ålder: 68 år
Församling: Västerorts
kyrkan, Vällingby

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Under 51 års medlemskap i Missionskyrkan/
Equmeniakyrkan i fem olika församlingar (Sollebrunn, Lund, Lidingö, Växjö och Vällingby) har jag
hunnit dela mycket av allt arbete som en församling gör och under 45 års arbete som fysioterapeut
med otaliga möten med människor har jag lärt
mig mycket av livets utmaningar och samspel.
Områden som jag tycker är viktiga är frågor om:
- mänskliga rättigheter
- hotet mot klimatet för hela skapelsen
- fred och nedrustning
- den öppna kyrkan där det är högt i tak och där
mäniskor kan få erfara Guds närvaro i sina liv
- integration, ekumenik och samarbete över religionsgränser
- pilgrimsvandring/retreat
- dialog och folkbildning
- jämställdhet

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro på Gud är självklar, den kom med från
hemmets kristna fostran, fick sin näring i söndagsskolan i Missionskyrkan, i SMU och från en
omvändelseupplevelse vid 17 års ålder, fördjupades i Kristna studentrörelsen och är under ständig
bearbetning utifrån livets erfarenheter och dagsaktuella frågor.
Jesus Kristus är min förebild. Tron på honom
55

och hans kärlek innebär för mig att utifrån min
förmåga ta ansvar för hur det ser ut i min närhet
och i världen och aktivt arbeta för alla människors
lika värde, klimatet som är förutsättningen för allt
liv samt fred och nedrustning.

Malin Lagerlöf
omval

Ålder: 48 år
Församling: Missionskyrkan Vännäs

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag är uppvuxen och
bosatt i norr, på gränsen
mellan Västerbotten och Ångermanland. Som
person är jag positiv och villig att bidra där jag
kan och ser att det behövs. Under många år var
jag ledare inom barn- och ungdomsverksamheten
i den lokala församlingen samt även en tid som
anställd. Förutom ledaruppdrag har jag haft ett
flertal styrelseuppdrag genom åren. Samverkan
och ekumenik har för mig alltid varit viktigt och
genomsyrat mina engagemang. Andra egenskaper
som jag bär i min personlighet är uthållighet och
tålamod samt att jag brinner för att bidra till mervärden i samhället, sprida medmänsklighet och
vikten av att alla ska behandlas likvärdigt.
Genom mitt arbete, yrkesval, har jag fått erfarenhet från projekt/projektledning, strategiskt
arbete, målstyrning och utredningsarbete. Jag är
konstruktiv, lösningsinriktad och lyhörd med ett
öga för både helhet och detaljer, vilket är viktigt
eftersom jag anser att allt har ett värde oavsett
storlek eller omfattning.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron för mig står för trygghet, visshet och kärlek,
vila och sammanhang. Tron är grunden i min tillvaro. I de sammanhang jag är strävar jag efter att
lyssna in vad Gud vill och låta honom leda framåt.
Jag har också fått uppleva att Guds närhet och att
hans omsorg verkligen omsluter allt, stort som
smått.
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Anneli Liljemark
nyval

Ålder: 49 år
Församling: Hässelby
Missionsförsamling

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag brinner för att bygga
upp, leda och utveckla organisationer och
människor. Att se människor växa och utvecklas.
Det här har varit en röd tråd allt från den första
scoutledarutbildningen i tonåren, många år som
scoutledare i Equmenia, förtroendevald i församling mm, men även i mitt yrkesliv där jag varit
chef på olika positioner på flera stora teknikkonsultbolag. Sedan sju år äger och driver jag eget
miljökonsultföretag som nu har ca 15 anställda på
tre kontor i landet.
I grunden är jag en person med tydliga värderingar som utgår från min tro. Jag är övertygad
om att vi alla har unika gåvor att bidra med när vi
hamnar på rätt plats och i rätt funktion. I grunden
är jag lösningsorienterad, det som kan tyckas vara
hinder försöker jag se runt och se som en möjlighet.
Jag är övertygad om att alla organisationer behöver ha tydliga mål och strategierna är vägen för
att nå målet. Equmeniakyrkans strävan är att vara
en kyrka där mötet med Jesus förvandlar mig, dig
och världen. Att få förtroendet att sitta i kyrkostyrelsen ser jag som en möjlighet att var med och
dra upp strategierna för att Equmeniakyrkan ska
nå det målet. Det är även en möjlighet att få ge
tillbaka till en kyrka som genom mitt liv betytt
oerhört mycket.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
För mig är tron grundstenen i mitt liv. Det som
ger trygghet och stabilitet, men också det som ger
mig basen att bygga mitt liv på. Jag har en strävan
att det jag gör och det sätt jag lever ska spegla min
tro. Jag uttrycker oftast min tro i konkret handling.

KVARSTÅENDE STYRELSEMEDLEMMAR
Johan Adolfsson
Ålder: 38 år
Församling: Ansgars
kyrkans församling,
Lidingö

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
I styrelsens arbete hoppas jag kunna bidra med
kunskap kring juridik och god byråkrati samt frågor kring bildningsverksamhet. Jag hoppas också
kunna bidra med eftertanke och reflektion.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
För mig betyder det en stabil grund på vilken jag
känner mig trygg och ger mig stöd i både medoch motgångar i livet.

Miriam Carlsson
Ålder: 35 år
Församling: Equmeniakyrkan Fiskebäck

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Min erfarenhet av att
ha varit med sedan
Equmeniakyrkan bildades. Fortsätta arbetet med verksamhetsplanen, hur
vi organiserar och styr för att ha församlingarnas
förnyelse, utveckling och växt i fokus.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En trygghet i livet, att vara självklart älskad, en
utmaning att leva livet som hans lärjunge.

Gunnar Ekström
Ålder: 68 år
Församling: Smögens
Missionsförsamling

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Som småföretagare hela
mitt liv, tror jag att jag
kan bidra med strategiskt
tänkesätt kopplat till marknadsfrågor. Har även erfarenhet av förhandlingar, avtal. Har varit verksam
i mindre församlingar på tre olika orter, vilket gör
att jag ser de mindre församlingarnas problem och
möjligheter. Jag har erfarenhet från styrelsearbetet
i två olika församlingar som ordförande.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tryggheten i mitt liv. Hjälp i livsavgörande situationer. Har börjat förstå kärleksbudskapets innebörd. Skillnaden i frågorna ”tror du på mig?” och
”älskar du mig?”. Den frågar inte efter nytta eller
resultat, den frågar bara efter den älskade.

Gustav Fransson
Ålder: 30 år
Församling: Equmenia
kyrkan Kungsport (en
församlingsplantering i
centrala Göteborg)

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag finns i en församlingsplantering och bär ständigt det perspektivet
med mig, vad det innebär, samt vilka utmaningar
som följer på att se något nytt växa fram. Detta
i kombination med ett stort intresse för bland
annat teologi och ekumenik är nog mina främsta
kompetenser, eller erfarenheter kanske är ett
bättre ord. Jag vill hoppas att jag med min person
bidrar till att skapa en god stämning som fördjupar styrelsens arbete. Jag är för det mesta rätt glad.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Allt. Tron på Kristus är det själens ankare vilket
gör mitt liv värt att leva. Vissheten om att Kristus försonat mig med Fadern genom sin död och
uppståndelse är mitt främsta hopp och min stora
glädje.
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Torbjörn Jacobsson
Ålder: 47 år
Församling: Andreas

Andreas Möller
Ålder: 46 år
Församling: Valsätra

kyrkan, Equmeniakyrkan, Södermalm

kyrkan, Uppsala

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Jag bidrar med bland
annat ekonomi, finans
(placeringar) och allmänt kunnande om organisationer. Mina personliga egenskaper är att jag har
en förmåga att snabbt kunna ta till mig material,
förstå hur saker hänger ihop och sätta det i hela
sammanhanget.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En grundtrygghet. Jag kan dela glädje, sorg och
utmaningar med Jesus. I bönen och församlingen
kan jag finna styrka, få bära och bli buren beroende på vad som just nu behövs.

Margareta Larsson
Ålder: 67 år
Församling: Gredelby
kyrkan, Knivsta

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
Kompetens inom internationella frågor, utbildningsfrågor och lokalt
församlingsliv.
Personliga egenskaper: Lugn, eftertänksam, med
en positiv syn på det mesta.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
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.
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Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med?
I Kyrkostyrelsen vill jag
bidra med teologiska och
kommunikativa perspektiv på de frågor som behandlas. Jag är också
intresserad av balansgången mellan förvaltande
och nyskapande, som är en av de stora uppgifterna
för en kyrka som vill ha både rötter och vingar.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro på Jesus ger mig en stadig grund för mitt
liv, samtidigt som den ständigt utmanar till att se
mina medmänniskor med hans ögon och försöka
följa i hans fotspår.

MANUAL FÖR BESLUTSFATTANDE
MED KONSENSUSMETODER

3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM
Inledning
Varje förhandlingspass inleds med gemensam bön,
sång, stillhet eller annan form av tillbedjan. Därefter klargör ordförande hur passet ska struktureras
och tiden användas.
Handlingar
Ombuden förväntas vara väl införstådda med de
handlingar som funnits tillgängliga enligt stadgarna 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 presenteras 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 samtalstorg.
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 ordförande. Den som har ordet har rätt att tala utan att
bli avbruten, dock kan en begäran om ordningsfråga 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 konsensusmetoder vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt
göra flera olika sorters röster med olika erfarenheter 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, landsbygdsförsamling 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 kategorier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att
särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas
i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i plenum 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 indikatorkorten 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 motsatta mot vad de egentligen menar för dem som
sitter bakom.
Om ombuden upplever att argument återkommer och inget nytt tillkommer kan de göra presidiet 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. Ordningsfråga reses genom att ombudet ställer sig upp och
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att
ropa ”ordningsfråga”.
Ordförande avbryter då den talare som har ordet och ger ordet till den som begärt ordningsfråga. Ombudet förklarar varför och ordförande har
sedan att välja mellan att:

Övervägandesession

– Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.
– Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkorten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan och
besluta därefter.
– Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut i
plenum.
Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud. 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
presenteras.
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.

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.

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 samtalstorget. 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 nödvändigt 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 konsensus 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 obekväm 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 ställning 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 diskussionssession.
Det kan också visa sig att det är större förändringar 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 acceptans kring ett förslag kan ordförande fråga: ”Kan
de som inte stöder förslaget och inte kan acceptera 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 fortsätta 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 uppnås måste mötet undersöka hur viktigt det är att
beslut i frågan fattas idag eller under mötet. Den
frågan diskuteras med konsensusmetoder (information, övervägande, beslut). Om detta förfaran61

de drar ut på tiden är det ordförandes ansvar att
bryta diskussionen för att fatta beslut. Om mötet
då finner att frågan inte behöver t.ex. vara:
– Föra frågan till ett annat forum för beslut (delegera 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 förutsätts 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 ordningsfrågan. Frågan avgörs med enkel majoritet. 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
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ordförande besluta att ordningsfrågan diskuteras
när överläggningen är klar.
Att fatta majoritetsbeslut
När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut,
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 presentation, 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. Ordförande säkerställer att ombuden har tillgång till de
att-satser som ska beslutas om. Därefter informerar 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

Samtalstorg

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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