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§ 140 Mötets öppnande samt inledning 

Sanna Boij förklarade sammanträdet öppnat.  

§ 141 Val av sekreterare samt justerare för mötet 

Per Rydwik meddelade att Helen Åkerman anställts som administrativ resurs för GF-föreningen. 
I arbetsuppgifterna ingår att föra föreningens protokoll. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att välja Pether Nordin att jämte ordförande justera protokollet. 

§ 142 Fastställande av föredragningslistan 

Per Rydwik rapporterade att frågan om styrelsearvodering bordlades vid det gemensamma presi-
diemötet i december och kommer att tas upp vid det gemensamma presidiets sammanträde nu i 
februari och därefter återkomma vid styrelsens sammanträde i mars.  
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att  godkänna föredragningslistan med följande tillägg: 
 § 154 Rapport: Lokal/IT-frågor 

§ 143 Bildande av kvinnorörelse inom GF-kyrkan 

Sanna Boij hälsade Anna Kettner, projektledare för Kristen och kvinna, välkommen till mötet. 
Anna inledde med att berätta något om projektet Kristen och kvinna. bakgrunden till projektet 
var att i Baptistsamfundet och Metodistkyrkan finns redan kvinnoförbund. Initiativet kom från 
dem och samtal hade också först med bl a Missionskyrkans genderarbetsgrupp. Detta hade nu 
resulterat i projektet Kristen och kvinna. Anna hade anställts som projektledare under 8 månader 
och arbetar mot två mål; att nå ut och informera minst 50 000 personer samt att minst 5 000 
personer anmäler intresse för processen. Syftet är att starta något helt nytt.  
Anna bjöd också in till att besöka projektets hemsida: kristenochkvinna.se. Där finns mer 
information om projektet samt en gemensam blogg som alla inbjöds att ge sitt bidrag till. 
 
Ett samtal följde. Styrelsen både ifrågasatte behovet av en kvinnorörelse och uppmuntrade den 
kraft som ryms i att 5 000 personer vill något. Anna poängterade att man i projektet är mån om 
att inte dränera gf-processen på varken kraft eller pengar, utan att syftet är att vara en resurs som 
kan vara till hjälp. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att bordlägga frågan till söndagens sammanträdestid. 
 
Återupptagande: 
Styrelsen diskuterade för- och nackdelar med att bejaka projektets förfrågan om länkningar 
mellan hemsidorna samt om möjligheten att använda ”gf-båten” som logga. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att bordlägga frågan till sammanträdet den 5-6 mars 2011. 
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§ 144 Strategisk plattform 

Lars Dalesjö och Lasse Svensson redogjorde något för det arbete som inletts kring att ta fram 
strategiska inriktningar utifrån styrelsens strategiska plattform. En styrgrupp hade tillsats av 
arbetsutskottet på uppdrag från styrelsemötet i december. Arbetet hade gjorts av styrgruppen 
under Elisabeth Lindgrens ledning. 
Styrgruppen hade utgått från den strategiska plattformen och identifierat fyra strategiska 
inriktningar för GF-kyrkan: 

• Samhälle/samhällsbyggande 
• Relationer/gemenskap/kommunikation/församlingsstöd/lärjungaskap 
• Tro/evangelisation 
• Lärande/bildning/utveckling 

 
Styrelsen samtalade intensivt om styrgruppens förslag. Synpunkter framfördes om att detta inte 
längre kändes som styrelsens dokument, att det låg för långt från tankarna i den strategiska 
plattformen. Det har framförts viss kritik mot att den strategiska plattformen inte var förankrad 
och kommunicerad. Det känns osäkert vilken tyngd den har, vilket diskuterades livligt. Styrelsen 
samtalade också om samt hur man ska agera för att ge den strategiska plattformen större 
legitimitet.  
Styrelsen kritiserade också avsaknaden av prioriteringar, prioriterade områden, i styrgruppens 
förslag till strategiska inriktningar. Dokumentet upplevdes mer som en heltäckande 
verksamhetsbeskrivning. Vidare diskuterades hur de beslutsunderlag som ska tas fram till 
bildarmötet ska se ut. 
 
Styrelsen fann att en projektledare bör rekryteras omgående. Denna kan med fördel rekryteras 
bland den personal som redan finns på samfundens kanslier. Uppgifterna för projektledaren 
skulle vara: 

- Sammanhållande länk mellan projektgruppen som arbetar med strategiska inriktningar 
och verksamhetsplan, arbetsgruppen som diskuterar den regionala närvaron samt 
etableringsfunktionen. 

 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för styrgruppens arbete hittills. 
att uppdra åt Lasse Svensson att skriva en text där styrelsens tankar kring inåt – utåt - fram-

åt tydliggörs, med tre tydliga prioriteringar, som en grund för den kommande verksam-
hetsplanen 2011-2012.  

att uppdra åt Christer Jonsson, Erik Wagnborg och Karin Kopparmalms att i samarbete 
med Elisabeth Lindgren utforma ett förslag till verksamhetsplan för 2011-2012. Detta 
arbete skall redovisas vid styrelsens sammanträde i mars. 

att uppdra åt Christer Jonsson, Erik Wagnborg och Karin Kopparmalms att utforma för-
slag till budget för 2011-2012. Detta arbete skall redovisas vid styrelsens sammanträde i 
mars. 

att uppdra åt arbetsutskottet att utse en projektgrupp att arbeta vidare med verksamhets-
plan inför kyrkokonferensen 2012. Verksamhetsplanen och budgeten ska då gälla andra 
halvan av 2012 samt 2013. 
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att uppdra åt Teologgruppen RUT att se över Teologisk grund och strategisk plattform så 
att dokumenten blir kongruenta. 

att kommunicera styrelsens syn på tidsplanen samt behov av resursförstärkning i det vidare 
arbetet vid de gemensamma presidiernas sammanträde den 10 februari. 

att uppdra åt arbetsutskottet att rekrytera en projektledare. 

§ 145 Rapport: Besök i församlingar 

Lasse Svensson rapporterade att både han och Anders Marklund, ibland tillsammans, har gjort 
många besök i församlingar och distrikt. Lasse rapporterade att stämningsläget är gott och fler 
och fler börjar känna att det här kommer bli av och förbereder sig för det. Responsen på sam-
lingarna hade varit väldigt positiv och därför önskade sig Lasse att många, många fler skulle höra 
av sig och be dem komma. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att  tacka för rapporten. 

§ 146 Rapport: Kontakter med samfunden.  

Lasse Svensson hade träffat equsam. Det är samfundens och equmenias kyrkoleda-
res/generalsekreterares regelbundna avrapportering. Det är bra och viktigt att även GF är med 
och informerar vid de tillfällena. 
 
 Lasse hade informerat Missionskyrkans revisorer om processen samt deltagit vid Metodistkyr-
kans kyrkostyrelsesammanträde. Missionskyrkans musikkonsulenter hade också haft ett möte 
med Lasse. 
 
Fortbildningskommittén hade bett Lasse komma och vara med vid deras sammanträde i decem-
ber.  
 
Metodistkyrkan hade inlett en serie samlingar om de förändringar som det blir för pastorerna. 
Lasse kommer att vara med vid två av de tre regionala samlingarna. 
 
Lasse rapporterade vidare att det i veckan hade börjat kännas mycket oroligare bland kansliperso-
nalen på Missionskyrkans kansli. En bild som bekräftades av Helen Åkerman. Oron beror främst 
på att man upplever att det inte finns någon att adressera med all den kompetens och kunskap 
man har om hur arbetet bedrivs idag och vilka konsekvenser det kan få för det framtida kansliet. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 
att uppdra åt Per Rydwik (möjligen tillsammans med samfundsledarna) skriva ett brev till 

personalen på samfundens kanslier, där man beskriver var i processen vi befinner oss nu 
och hur man tänker sig den närmaste framtiden. 

att uppmana Missionskyrkans musikkonsulenter att ta kontakt med Betel och Södra Vätter-
bygdens folkhögskolor och börja skissa på en tänkbar uppbyggnad av musikverksamhe-
ten där man utnyttjar den kompetens som finns på bästa sätt. 
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§ 147 Rapport: Möte med Vi vill växa-gruppen 14 december 2010 

Malin Ljungdahl, Anders Marklund och Lasse Svensson hade träffat Missionskyrkans strategi-
grupp för Vi vill växa. Strategigruppen ville skicka med sin kunskap om hur man kan arbeta med 
kvantitativa mål utan att ge upp kvalitén i arbetet med att få kyrkan att växa och utmana den nya 
kyrkan till det. 

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 

§ 148 Rapport: Vårturné 2011 – Böndag  

Lasse Svensson rapporterade om arbetet med vårens samlingar. Den ursprungliga idén med en 
vårturné måste nog tyvärr överges, men vägs upp av alla de samlingar regionalt och i församlingar 
som är inbokade. Lasse rapporterade vidare att Missionskyrkans temagrupp Evangelisation, hade 
föreslagit gemensamma böndagar för processen kring gemensam framtid. Förslaget hade tagits 
väl emot och på fredag går det ut ett brev från samfundsledningarna till alla församlingar med ett 
brev, en affisch och en uppmaning att vissa utvalda dagar samlas till bön för processen och den 
nya kyrkan. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 

§ 149 Rapport: Gemensamma presidiemötet 16 december 2010  

Per Rydwik rapporterade att han och Lasse Svensson hade varit med. Helen Åkerman hade också 
deltagit i sin roll som ordförande i den planeringskommitté som planerar de gemensamma delar-
na av kyrkokonferenserna i juni.  
Vid sammanträdet hade Per och Lasse rapporterat om GF-föreningens arbete och svarat på frå-
gor om det. Mesta tiden hade dock ägnats åt ordförandegruppens rapport angående bildarmötet, 
vilket resulterade i att Lasse och Per fick i uppdrag att konkretisera informationen till församling-
arna utifrån rapporten. Detta arbete var i det närmaste klart och önskemål framfördes om att det 
brevet borde gå ut till församlingarna tillsammans med brevet om gemensamma böndagar nästa 
vecka. Ordförandegruppen fick också i uppdrag från de gemensamma presidierna att planera 
bildarmötet. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 
att uppdra åt Lasse Svensson att arbeta för att informationsbrevet går ut till församlingarna 

tillsammans med brevet om gemensamma böndagar. 

§ 150 Rapport: RUT 

PA Sahlberg hälsade från RUT som hade möte under Vinterkonferensen i januari 2011, där man 
mest ägnade sig åt Teologisk grund. En mer formell gemensam grupp kommer att överta det 
uppdrag som RUT tidigare hade att hantera frågorna om ordination i den nya kyrkan. Arbetet 
med att fundera kring liturgin i gudstjänsterna är påbörjat och man kommer att kunna göra ett 
inspel i den nya kyrkan för att få oss att fundera över det språk vi använder. Demokratifrågorna 
om konsensus hade lyfts till ett identitetsskapande resonemang om demokrati i kyrkan. En rap-
port, som tar sitt avstamp i det som arbetsgruppen kring demokratifrågor skrev, kommer att skri-
vas. 
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Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
 
att  tacka för rapporten. 

§ 151 Rapport: GF-ung 

Lasse Svensson rapporterade att han och Anders Marklund hade haft ett möte med Göran Bon-
deson i december där man bad GF-ung att inkomma med ett skriftligt yttrande om sitt arbete. 
Detta hade man gjort och det kommer att komma styrelsen till del. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 
att uppdra åt Lasse Svensson att tillse att GF-ungs rapport görs tillgänglig för styrelsen. 

§ 152 Rapport: Ekonomigruppens arbete 

Pether Nordin rapporterade att ekonomigruppens arbete stannat av något. Främst beror det på 
otydligheter kring tidsplanen rörande bildandet av den nya kyrkan. Det man hade kommit fram 
till var att först och främst måste man se på pensionsåtaganden och därefter göra en tentativ in-
täktsbudget för 2012. Pensionsåtagandena behöver redas ut först, så att man sedan kan se vilka 
tillgångar som blir kvar för kapitalförvaltning och löpande drift. Intäktsbudgeten blir ett underlag 
för att man sedan ska kunna göra en organisation och en kostnadsbudget som i sin tur styr be-
manningen för andra året (from hösten 2012). 
 
Ett samtal följde där oron för den kompetensflykt man riskerar med att låta processen dra ut på 
tiden lyftes. Diskussionen gick runt vilket ansvar GF-föreningen har och vilket ansvar de gamla 
samfunden har. Styrelsen var överens om att detta är ett ansvar man har åtagit sig gemensamt. 
Samfunden och arbetsledningarna måste också ta sitt ansvar för att processen ska gå framåt och 
göra tydliga prioriteringar. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för rapporten. 
att uppdra åt Per Rydwik och Lasse Svensson att ta upp frågorna vid de gemensamma pre-

sidierna den 10 februari 2011 och särskilt då frågan om tidplan för den nya kyrkans bil-
dande. 

§ 153 Rapport: Regionala närvaron 

Malin Ljundahl anmälde och kommenterade en skriftlig rapport. I rapporten fanns också 
beskrivet ett förslag på sammansättning på den arbetsgrupp som ska tillsättas för att bereda 
frågan. Gruppen ska ge en första presentation vid bildarmötet om hur arbetet ska läggas upp och 
en slutgiltig rapport till kyrkokonferensen 2012. 
 
Ett samtal följde där man tydligt såg kopplingen mellan den här arbetsgruppen och 
projektgruppen som ska arbeta med de strategiska inriktningarna. En projektledare behöver 
anställas för att hålla i alla trådar, se § 144. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att  tacka för rapporten. 
att uppdra åt Lasse Svensson att tillfråga personer enligt förslaget i rapporten och utifrån 

dagens samtal. 
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att till gruppen dessutom foga den som equmeniastyrelsen utser som sin representant. 
att utvidga uppdraget till gruppen så att de också ser över distriktens tillgångar och hur 

dessa kan hanteras. 
att en presentation av gruppens arbetsplan ska ske på bildarmötet för GF och vid 

equmenias riksstämma. 
 

§ 154 Rapport: Lokal/IT-frågor 

Erik Wagnborg rapporterade att kontrakt är skrivet för lokalerna i Alvik, med både optionsrätt 
för avstående av lokaler om GF-kyrkan inte skulle bli av, och expansionsmöjligheter om Pingst – 
Fria Församlingar i Samverkan skulle vilja flytta in, vilket det tidigare varit tal om. Eftersom 
Ekumeniska Centret flyttar in redan vid halvårsskiftet 2011 är arbetet med planeringen och 
inredningen redan i full gång. Detta leder till att GF-föreningen och till viss del nuvarande 
samfund behöver vara med i processen och planeringen för de gemensamma delarna gällande tex 
IT-lösningar och gemensamma ytor. Detta arbete har nu blivit för stort för en förtroendevald att 
sköta. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att uppdra åt Per Rydwik och Erik Wagnborg att i samråd med lokalgruppen hitta någon 

som arvoderas för att ta hand om de flyttrelaterade frågorna för GF:s räkning fram till 
bildarmötet i juni. 

§ 155 Remissgruppen: Teologisk grund 

Remissgruppen hälsades välkommen till sammanträdet. 
De rapporterade sitt arbete sedan senaste sammanträdet. Den 23 december 2010 lades den 
omarbetade Teologisk grund ut på hemsidan för alla att läsa och kommentera. Fram till sista 
januari 2011 hade ca 75 st synpunkter inkommit, av varierande längd och omfång. Det stora 
flertalet är mycket positiva till den förändring som skett med dokumentet sedan remissomgången, 
även om några kritiska röster också hörs. De kritiska rösterna har främst synpunkter på texterna 
om dop, medlemskap, medlemskap utan att var döpt samt om barnens ställning och möjligheten 
till medlemskap för barn. Remissgruppen har också skrivit en omfattande kommentardel till 
Teologisk grund, vilket också har uppskattats mycket. Den behöver finnas med även i det 
slutgiltiga dokumentet. 
 
Styrelsen gavs tid för inläsning och sedan gicks dokumentet igenom, avsnitt för avsnitt. Styrelsen 
fick lämna sina synpunkter, vilka bemöttes och noterades av remissgruppen. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
 
att tacka remissgruppen för ett mycket väl utfört arbete. 
att uppdra åt remissgruppen  
 att efter dagens samtal bearbeta dokumentet ytterligare. 
 att publicera Teologisk grund på hemsidan med möjlighet till ytterligare reaktioner från 

församlingar och enskilda. 
 att föra dokumentet till gf-styrelsen och samfundens kyrkostyrelser. 
 att därefter bearbeta dokumentet ytterligare inför det gemensamma styrelsesamman-

trädet 25-26 mars 2011. 
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§ 156 Remissgruppen: Kyrkostadgar 

Remissgruppen rapporterade om arbetet med kyrkostadgarna sedan remissomgången. Utöver 
remissvaren har ytterligare kunskap om stadgars uppbyggnad inhämtats från flera och erfarna 
håll. Det finns nu en kommentardel även till stadgarna. 
  
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
 
att tacka remissgruppen för ett mycket väl utfört arbete även med stadgedelen. 
att uppdra åt remissgruppen 

att efter dagens samtal bearbeta dokumentet ytterligare.  
att publicera stadgarna på hemsidan med möjlighet till ytterligare reaktioner från 

församlingar och enskilda. 
 att föra dokumentet till gf-styrelsen och samfundens kyrkostyrelser. 
 att därefter bearbeta dokumentet ytterligare inför det gemensamma styrelsesamman-

trädet 25-26 mars 2011. 

§ 157 Remissgruppen: Förslag till församlingsstadgar 

Remissgruppen rapporterade om arbetet med förslag till församlingsstadgar. Utgångspunkten är 
att § 1 och § 2 ska var i princip likalydande i alla församlingar. Resten är upp till varje församling 
hur man vill hantera. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att tacka för arbetet med församlingsstadgarna. 
att uppdra åt ordförandegruppen att hantera församlingsstadgarnas status. 

§ 158 Namnfrågan 

Lasse Svensson rapporterade om processen kring den nya kyrkans namn. Aktiviteten sedan det 
senaste styrelsesammanträdet har varit ganska låg. Flera mer eller mindre väl underbyggda förslag 
har inkommit i brev och kommentarer på hemsidan. En kommunikationsgrupp under Görel 
Byström Janarvs ledning hade också gjort en utredning kring namnet Equmenia, vilken skickats 
till Lasse. 
 
Ett samtal följde där framförallt för- och nackdelar kring att ha ett arbetsnamn nu under några år 
lyftes jämfört med att föreslå ett namn nu som inte känns helt bra. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att uppdra åt Lasse Svensson att tillse att hela styrelsen får del av kommunikationsgruppens 

rapport. 
att uppdra åt Lasse Svensson, Sanna Boij och Erik Wagnborg att bereda frågan för beslut 

om förslag vid styrelsens nästa sammanträde den 5-6 mars 2011. 

§ 159 Förberedelser för bildarmötet 

Per Rydwik och Lasse Svensson rapporterade om förberedelserna hittills. Alla val förbereds av 
valberedningen. Till presidium och andra funktionärer kommer valberedningen föreslå några av 
dem som kommer att sitta i samfundens presidier. Dagen inleds med morgonbön och avslutas 
med en gemensam gudstjänst (planeringsgruppen för de gemensamma delarna av konferenserna 
håller i detta).  
Styrelsen konstaterade att det är gf-styrelsen som äger frågan om arbets- och beslutsordning samt 
att det är önskvärt om de ligger så nära de föreslagna stadgarna som möjligt. 



   9 

 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att uppdra åt arbetsutskottet  
 att  bevaka frågan om hur val till bl a kyrkostyrelse och kyrkoledare ska gå till. 
 att ytterligare bearbeta föredragningslistan. 
 att slutgiltigt beslut om föredragningslistan tas i det gemensamma styrelsesammanträdet 25-

26 mars 2011. 
att uppdra åt Per Rydwik att ta kontakt med Missionskyrkans kommunikationsavdelning 

och be dem föreslå gemensamma offerdagar efter kontakter med Baptistsamfundet och 
Metodistkyrkan. 

att uppdra åt Lasse Svensson att samordna de praktiska förberedelserna samt att återkom-
ma till arbetsutskottet med specificering av behov av extra resurser i det arbetet. 

§ 160 Kyrkokonferens 2012 

Lasse Svensson inledde med att berätta om de förberedelser som redan har gjorts, bl a kontakter 
med Sveriges Television och Sveriges Radio. Tankar finns också om att ordna en ”eriksgata” för 
den nya kyrkoledaren under våren 2012 (equmenia håller i den planeringen) och konferensen och 
tv/radiogudstjänsterna bör samordnas med den. 
 
Planer om en sonderingsgrupp tog form. Det är viktigt att tänka in samfundens egna konferenser 
så att de också ryms under kyrkokonferensen 2012. Att vara på samma ställe som equmenias 
riksstämma känns också angeläget. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att sonderingsgruppen ska bestå av  

o en representant från gf-processen 
o någon med erfarenhet av att arrangera kyrkokonferenser 
o den equmeniastyrelsen utser 
o ev ytterligare någon person 

att uppdra åt Lasse Svensson att tillsammans med Helen Åkerman forma 
sonderingsgruppen enligt mallen ovan. 

 

§ 161 Kyrkoledare 

Rekryteringsgruppen rapporterade att man nu är mitt uppe i intervjuprocessen. 12 personer av de 
nominerade har kallats till ett första samtal. Gruppen har gott hopp om att inom den gruppen 
hitta den framtida kyrkoledaren. Anders Fläckman har bistått med konsulthjälp i processen och 
har också varit med på alla intervjuer. Inför sammanträdet hade styrelsen fått ta del av den profil 
som har arbetats fram och som man söker och intervjuar utifrån. Lars Dalesjö delgav också 
styrelsen muntligt det frågebatteri man använder vid intervjuerna. 
 
Den övriga styrelsen framförde viss kritik mot att processen är för dold för övriga styrelsen. 
Rekryteringsgruppen svarade att den i nuläget behöver vara det, eftersom flera kandidater ännu 
inte varit offentliga med att de deltagit i samtalen och heller inte ämnar vara det om de inte går 
vidare. Styrelsen respekterade detta, men uppmanade samtidigt rekryteringsgruppen till så stor 
öppenhet gentemot styrelsen som är möjligt, så snart som möjligt. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att offentliggöra kyrkoledarprofilen på hemsidan efter sammanträdet. 
att då även redovisa var i rekryteringsprocessen vi befinner oss. 
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§ 162 Avstämning – uppdraget – tidsplan  

Per Rydwik ledde en avstämning av gf-styrelsens uppdrag och tidsplanering. Styrelsen 
konstaterade att det mesta följer tidsplanen och det som inte gör det ligger bara ett 
styrelsesammanträde efter. 
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att planen bilägges protokollet. 
 

§ 163 Inkomna handlingar: Brev från Emmaus 

Per Rydwik redogjorde för det brev vi fått från Emmaus Björkå angående att Emmauskyrkan 
föreslagits som namn på den nya kyrkan. 

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
att uppdra åt Per Rydwik att besvara brevet med det lugnande beskedet att Emmauskyrkan 

inte längre kommer att föreslås som namn på den nya kyrkan. 

§ 164 Föregående protokoll 

Per Rydwik anmälde följande protokoll: 
2010-11-13 – 14  
2010-12-03 – 05  
 
Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
 
att lägga protokollen till handlingarna. 

§ 165 Kommande sammanträden 

Styrelsen för föreningen Gemensam Framtid beslutade: 
 
att  fastställa följande sammanträdesplanering: 
 5/3 kl. 10 – 6/3 kl. 14, Göteborg 
 25/3 kl. 10 – 26/3 ca kl. 16, Lidingö (gemensamt med samfundsstyrelserna) 
 9/4 kl. 10 – 10/4 kl. 14, Stockholm (reservdatum) 
 6/5 kl. 18 – 8/5 kl. 14, Linköping 
 18/6 kl. 10 – 19/6 kl. 14, Göteborg (tillsammans med den nya kyrkostyrelsen) 
 26/8 kl. 15 – 27/8 kl. 15 (avslutande sammanträde) 
 27/8 kl. 10 – 28/8 kl. 14 (förslag för nya kyrkostyrelsen) 

§ 166 Avslutning 

Per Rydwik ledde oss i bön och förklarade därefter mötet för avslutat. 
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Vid protokollet 
 
 
 
Helen Åkerman 
 
 
Justeras:  
 
 
 
 
Pether Nordin  Per Rydwik  Sanna Boij 
Justerare    Ordförande  Ordförande 
    §§ 145-166  §§ 140-144 


