
Verksamhetsplan  
2015 - 2016 
beslutad av kyrkokonferensen 2014 

 

 
Vision 

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

 

Övergripande mål 

Equmeniakyrkans övergripande mål är att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, ut-
veckling och växt. 

 

Riktningsmål 

Equmeniakyrkan regionalt, nationellt och internationellt…  

1/ … ger inspiration och stöd för församlingar i medvetna utvecklingsprocesser  

2/ … utmanar och hjälper församlingar att skapa språk, mötesplatser och former för över-
låtelse till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas 

3/ … tar ett övergripande ansvar för församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och 
hälsar regelbundet nya församlingar välkomna som växt fram i Guds mission.  

4/ ... rustar församlingar och individer till tjänst för människor (praktisk diakoni) och skap-
elsen (klimaträttvisa)  

5/ … är en profetisk röst i samhället och bidrar aktivt till opinionsbildning med  
fokus på migration, mångfald och barns och kvinnors rättigheter (profetisk diakoni).  

6/ … verkar för att vara en kyrka för hela livet som utgör en mångfald av  
människor.  

7/ … för förpliktigande samtal om fördjupad enhet och ömsesidighet med andra kristna 
samfund och samarbetskyrkor 

8/ … säkerställer att strukturen och ekonomin i Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar. 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

1 - Antal församlingar som har handledare som använder ”Färdväg”. 

2 - Antalet församlingar som jobbar med ”kyrka för hela livet” 

3 - Antalet församlingar i Sverige som är aktivt engagerade i ett eller flera internationella projekt. 

4 - Andelen aktuella gemensamma planer för stöd till samarbetskyrkors pastorsutbildning och ledarträning 

5 - Antalet genomförda inspirations-/utbildningsdagar kring ämnen relevanta för detta riktningsmål 

101 Fortsätta utvecklingen av "Färdväg" 

102 Församlingshandledning utifrån Färdväg genom för-
samlingsbesök av församlingshandledare 

103 Fortbildning av regionala församlingsutvecklare och 
församlingshandledare 

104 Fortsatt utvecklingen av ”Kyrka för hela Livet” 

105 Uppföljning av arbetet med FU i regionerna genom 
besök och samtal med RKL och RFU,  

106 Delaktighet i folkhögskolekurser och mötesplatser 
som syftar till att träna lärjungar 

107 Församlingsbesök av evangelister  

108 Samordna utvecklingsarbetet kring kreativa uttryck 
inom Equmeniakyrkan 

109 Fortsatta arbetet med de  församlingar som nu har FU-
handledning 

110 Arbeta med att få fler församlingar att komma igång 
med medvetna utvecklingsprocesser utifrån Färdväg.  

111 Dialog med THS och Bromma folkhögskola om hur 
”Internationell mission” får en mer framträdande plats 
i utbildningar för pastors- och diakonkandidater. 

112 Ekonomiskt stöd till Portico-Veranda i Litauen. 

113 Samlingar i enskilda församlingar, närområden och 
regioner om mission av svensk personal och av inter-
nationella gäster  

114 Hemsidan är uppdaterad med information och inspi-
ration om det internationella arbetet. 

115 Missionärer stöttar samfundsledare, pastorer, försam-
lingsledare inkl deras familjer inom samarbetskyrkor. 

116 Nyhetsbrev om arbetet i de olika länderna 

117 Personellt och ekonomiskt stöd till och samarbete 
med teologiska seminarier/universitet i flera länder, 
tex Estland, Nicaragua, Ecuador, Libanon, Kina, Burma, 
Kongo-Brazzaville, Indien. 

118 Personellt och ekonomiskt stöd till utbildningsdagar i 
samarbete med de flesta samarbetskyrkorna.  

119 Samisk teologisk konferens 

120 Samverka kring och medverka i evangelisationskam-
panjer främst i Kongo-Brazzaville och i Kongo-
Kinshasa. 

121 Stipendier till pastorkandidater främst i Kongo-
Kinshasa, Nicaragua, Ecuador och Indien. 

122 Stöd och samarbete om ledarträning och bibelskola i 
samarbetskyrkor. 

123 Stöd till församlingsutvecklingsprojektet 

124 Utveckla former för hur församlingar kan ta ansvar för 
internationella projekt. 

125 Genom fördelningsrådet kanalisera stöd till försam-
lingars utvecklingsprocesser 

126 "Första året i tjänst" kursen och vägledningsåret 

127 Utveckla konfirmationsarbetet  

128 Utveckla och genomföra "lekmannautbildning" 

129 Utveckla och genomföra "styrelseutbildning" 

130 Utifrån det utvecklingsarbete som Internationella re-
lationer genomför vara aktiva i att stärka det inter-
nationella engagemanget i församlingarna inom reg-
ionen 

131 Vid församlingsbesök, i närområdesträffar och vid reg-
ionfest introducera "kyrka för hela livet" och Färdväg. 

132 Vid regionfester diplomera de församlingar som arbe-
tar aktivt med "kyrka för hela livet" 

133 Regelbundet lyfta fram Färdväg och "Kyrka för hela li-
vet" i kyrkans kommunikation 

1/… ger inspiration och stöd för församlingar i  

medvetna utvecklingsprocesser 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

6 - Antalet församlingar som har ett ökande antal gudstjänstbesökare 

7 - antal församlingsbesök eller genoförda inspirations-/utbildningsdagar utförda av regionalt och nationellt 
placerad personal vars huvudsyfte är att utmana och hjälpa kring detta riktningsmål 

8 - Antalet församlingar som genomför kurser där överlåtelse och fördjupad tro aktualiseras. 

9 - Antalet församlingar med fungerande ”Livsnära smågrupper” 

201 Delaktighet i folkhögskolekurser och mötesplatser 
som syftar till att träna lärjungar 

202 Evangelisternas besök i församlingar 

203 Samordna arbetet med Kyrka-Samhälle tjänsterna 

204 Fortsätta utvecklingen av och arbetet med livsnära 
smågrupper 

205 Inspirera församlingar att använda (nya) kreativa 
uttryck i gudstjänstlivet 

206 Stöd till att använda Alpha och liknande material 

207 Komma igång med utvecklingsprocesser knutna till 
Färdväg i nya församlingar 

208 Lyfta gudstjänstutveckling vid lämpliga samlingar 

209 Samla goda erfarenheter från församlingar, t.ex. hur 
överlåtelse sker idag, och sprida detta mellan försam-
lingarna genom bland annat verktygslådan 

210 Arbeta med kyrka för hela livet 

211 Att intresserade samarbetskyrkor har fått möjlighet till 
fortbildning om islam och möjligheten till fredliga re-
ligionsmöten och en fredlig samexistens. 

212 Missionärer som jobbar med att väcka intresse för 
kristen tro i nya sammanhang. 

213 Personellt stöd vid församlingsbesök och kurser i sam-
arbete med samarbetskyrkor.  

214 Stöd till bibelöversättning och bibelspridning 

215 Stöd till utveckling av kontextuella gudstjänstformer 
och mötesplatser för minoritetsfolk i Sverige och i 
andra länder 

216 Arrangera teologidagar på Styrsö våren 2015 

217 Utveckla och genomföra "lekmannautbildning" 

218 Utveckla och genomföra "styrelseutbildning" 

219 Regelbundet lyfta fram "Kyrka för hela livet" kyrkans 
kommunikation så snart detta material finns.  

220 Sprida goda exempel från församlingar som ökar i an-
tal gudstjänstbesökare 

221 inspirationsdagar om konfirmation  

222 i närområdessamlingar med medarbetare särskild fo-
kusera på gudstjänstförnyelse 

223 Långsiktigt arbete för fortsättning på konfirmationen 

224 Stödja och samordna konfirmationsarbetet i regionen 

225 Genomföra utbildningsdagar för konfirmationsledare 

226 Skriva och ge ut en bok om gudstjänstförnyelse 

227 Skriva och ge ut en bok om församling och teologi 

228 Skriva ett teologiskt dokument ihop med Diakonia 

229 Leda arbetet med ny handbok 

230 Få igång någon form av arbete med andlig fördjupning 
för medarbetarna (typ terminsvis/årligen återkom-
mande retreater).  

231 under verksamhetsperioden minst en gång genomföra 
konfirmationsledardag utifrån "vägledning för konfir-
mation i den lokala församlingen" 

232 Planering och samverkan med THS  under 2015 kring 
Cusanusprojektet för:    
* ett vetenskapligt forskarsymposium april 2016 på 
THS samt 

233 * en  fortbildningskurs okt 2016  om relationen natur-
vetenskap och teologi 

234 * skapa ett nätverk för medarbetare inom ramen 
dessa frågor 

2/… utmanar och hjälper församlingar att skapa 

språk, mötesplatser och former för överlåtelse  

till Jesus Kristus där tro föds, delas och fördjupas 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

10 - En brett förankrad strategi för församlingsgrundande har formulerats. 

11 - Antalet församlingar som beslutar sig för att vara moderförsamlingar. 

12 - Antal startade församlingsplanteringsprojekt 

13 - Antal ansökningar om pionjärbidrag som inom föreskriven tid har fullföljts, från förfrågan till 
utbetalning eller besked om avslag. 

14 - Antal arbeten på platser och bland etniska grupper med svag eller obefintlig kristen närvaro 
som vi är delaktiga i.  

301 skriva en strategi för församlingsgrundande 

302 Stöd till församlingsgrundande projekt 

303 Delta i relevanta mötesplatser knutna till detta rikt-
ningsmål 

304 Besök i regioner och församlingar med syfte att inspi-
rera till och informera om vad det innebär att vara mo-
derförsamling. 

305 Genomförande av rekryteringskonferenser som syftar 
till att identifiera och ”fastställa” nya pionjärarbetare. 

306 Stötta nätverk för mångfaldsförsamlingar i regionerna, 
medarrangör till träffar för dessa.  

307 Aktualisera strategin för församlingsgrundande för 
handledare och medarbetare.  

308 Kontakt och stöd till samarbetsorganisationer/kyrkor i 
Centralasien. 

309 Personellt och ekonomiskt stöd till församlingsplante-
ringsprojekt i bl.a. Ryssland, Estland, Litauen, Spanien, 
Ecuador, Nicaragua. 

310 Stöd till barn/ungdomsarbete i samarbetskyrkor i Est-
land och Litauen m.fl. 

311 Stöd till evangelisation i områden med svag kristen 
närvaro i de båda kongoländerna 

312 Stöd till församlingsgrundande arbete i samarbetskyr-
kor. 

313 Stöd till minoritetsfolk i Indien, Thailand, Ryssland, 
Kina m.fl. 

314 Stöd till samarbetspartners i MENA, med syfte att 
stötta kristen närvaro i regionen 

315 Jobba in det pionjära arbetet i pastors och diakonut-
bildningarna 

316 Besöka nystartade församlingsprojekt och kommuni-
cera detta till andra som inspiration. 

317 i kommunikation lyfta fram befintliga moderförsam-
lingar som inspirerande exempel 

318 Besöka och lära känna etniska grupper/församlingar 

319 i arbetslaget årsvis diskutera potentiella moderförsam-
ling och kontakta dessa 

320 Identifiera möjliga platser för församlingsplantering i 
regionen 

3/… tar övergripande ansvar för församlings-

plantering, särskilt i storstadsregioner, och 

hälsar regelbundet nya församlingar  

välkomna som växt fram ur Guds mission.  

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

15 - Antalet församlingar som har fått stöd i sitt arbete med skapelserättvisa, miljö och fairtradecertifiering 

16 - Andelen aktuella gemensamma planer för stöd till samarbetskyrkors samhällsutvecklingsprojekt 

17 – Antalet nya diakonala initiativ i lokala församlingar i Sverige 

18 - Antalet anställda diakoner i församlings-, regional, nationell och internationell tjänst. 

19 - En första miljörevision av Equmeniakyrkan presenteras i handlingarna till Kyrkokonferensen 2016 (d.v.s. 
revision av 2015). 

401 Ta fram och implementera en nationell handlingsplan 
för fred, hållbarhet och omställning 

402 Öka kunskap och inspirera församlingar till diakonala 
initiativ genom samling, arbetsgrupper och filpro-
duktion 

403 Fortsatta arbete med de församlingar som nu har FU-
handledning 

404 Samordna arbetet med "kyrka och samhällstjänster-
na" 

405 Anstalts turné 

406 Planering och förberedelse tillsammans med samar-
betskyrkor/organisationer för samhällsutvecklingspro-
jekt med stöd av Equmeniakyrkan 

407 Ta emot missionär från Thailand som skall jobba med 
ungdomar med asiatsikt ursprung 

408 Under 2015 – 2016 samarbetar Equmeniakyrkan i 
samhällsutvecklingsprojekt tillsammans med samar-
betskyrkor/organisationer i 20 länder inom områden 
såsom hiv/aids, hälsovård, drogrehabilitering, anti-
trafficking, migranter, mänskliga rättigheter, byutveckl-
ing, jordbruk, ekologi, antivåld, barnhem, skolor, alfa-
betisering och katastrofstöd. 

409 Utbilda pastorer och diakoner 

410 Genomföra en miljörevision 

411 I våra arrangemang och arbetsgrupper bevaka repre-
sentationen av diakoner 

412 Deltar i ekumeniska nätverk kring hemlöshet/EU-
migranter, inbjuder församlingar att vara med 

413 Där spetskomptens finns bidra med material till verk-
tygslådan.  

414 Genom verktygslådan sprida goda lokala diakonala ex-
empel 

415 I rekryteringsprocesser och utvecklingsprocesser peka 
på möjligheten att anställa diakon.  

416 Under en medarbetarsamling (fördjupning) under 
verksamhetsperioden fokusera på diakonalt arbete 

417 Utveckla själavårdscentrum i GBG och Stockholm 

418 Tillsammans med Diakonia opinionsbilda kring klimat-
rättvisa 

4/… rustar församlingar och individer till 

tjänst för människor (praktisk diakoni) 

och  skapelsen (klimaträttvisa).  

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

20 - Antalet publicerade debattartiklar på utomkyrkliga debattsidor 

21 - Antal arbeten vi tillsammans med våra samarbetskyrkor stödjer som syftar till att stärka mänskliga rättig-
heter 

22 - Antalet församlingar som tar aktiv del i vårt gemensamma arbete med migration, mångfald och barn och 
kvinnors rättigheter 

23 - Antalet utomkyrkliga mötesplatser för samhällsfrågor där vi deltar. 

501 Öka kunskap och inspirera församlingar att vara en 
profetisk röst i samhället 

502 Delta i Internationell konferens gällande migration.  

503 Fortsatt kartläggning av församlingars arbete inom mi-
gration och asyl samt spridning av idéer och kunskap 
från och om detta arbete. 

504 Regional information och utbildning för medarbetare 
gällande krisberedskap.  

505 Verka för interreligiösa mötesplatser och kontakter 
nationellt regionalt och lokalt. 

506 Genom stöd till sammarbetskyrkor arbete med relig-
ionsfrihet främst i Centralasien, Ryssland, Indien, Paki-
stan och Egypten. 

507 Arbete med urfolksrättigheter, stöd lokalt till samar-
betskyrkor/organisationer och genom nationella/
internationella organ, bl.a. i Nicaragua, Kina, Burma 
och Thailand. 

508 Arbete mot människohandel i Moldavien och Indien 
och via EBF. 

509 Vara ett stöd till församlingar i frågor rörande mi-
gration 

510 Att Equmeniakyrkan är en röst i samhällsdebatten som 
försvarar mänskliga rättigheter, bl.a. samers rättighet-
er. Att detta uppmärksammas med minst tre artiklar 
eller medieinslag i den nationella media organen un-
der 2015 och fortsätter även under 2016. 

511 Att ge och förmedla stöd till lokala församlingar som 
möter människor som drabbats av människohandel. 

512 Att THS får ett utökat samarbete med Equmeniakyr-
kans internationella samarbetspartners och deras teo-
logiska seminarier inom MR 

513 Att uppmuntra THS att anordna lekmannautbildningar 
i mänskliga rättigheter 

514 Att vara en resurs för lokala församlingar som möter 
flyktingar och asylsökande. 

515 Barns och kvinnors plats i församling, kyrka och sam-
hälle diskuteras med samarbetskyrkorna 

516 Deltagande i möten kring samiska rättigheter 

517 Samarbete med fokus på romers situation utvecklas 
med partners i Rumänien och Bulgarien. 

518 Stöd till samarbetskyrkors påverkansarbete 

519 Få 4 debattartiklar per år publicerade på utomkyrkliga 
debattsidor.  

520 Leda Equmeniakyrkans opinionsbildande arbete 

521 Debattartiklar publiceras i lokalpress tillsammans med 
församlingsledare 

522 deltar i ekumeniska, interreligiösa nätverk 

523 Genom verktygslådan sprida goda exempel mellan för-
samlingarna 

524 identifiera församlingar i behov och hjälpa dem att 
hitta rätt instans som i sin tur kan hjälpa 

525 Hjälpa församlingar i deras opinionsarbete 

526 Delta i Almedalsveckan 

527 Delta i mötesplatser utanför kyrkan 

528 Nätverksträff för politiker aktiva i EK  

5/… är en profetisk röst i samhället och bidrar 

aktivt till opinionsbildning med fokus på 

migration, mångfald och barn och  

kvinnors rättigheter (profetisk diakoni) 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

24 - Andelen kvinnor respektive män i olika beslutande organ och tjänster inom Equmeniakyrkans nationella 
organisation. 

25 - Antalet församlingar som har verksamhet för alla åldersgrupper och/eller åldersintegrerade mötesplatser 

26 - Andelen ombud vid kyrkokonferensen yngre än 45 år 

27 - Antalet fruktbärande nätverk som syftar till att församlingar utbyter erfarenheter och kunskap kring 
mångfaldsfrågor 

28 - Antalet församlingar som erbjuder mötesplatser och gemenskap för nya svenskar 

601 Inspirera församlingar att använda (nya) kreativa 
uttryck i gudstjänstlivet 

602 Samordna utvecklingsarbetet kring kreativa uttryck 
inom Equmeniakyrkan 

603 Samordna Equmeniakyrkans arbete kring etnisk mång-
fald 

604 Regionsamlingar med nätverksbyggande mellan mång-
faldsförsamlingar  

605 Skriva och lansera boken "kyrka för hela livet - ideolo-
gisk riktning och inspirerande exempel" 

606 Sprida goda mångfaldsrelaterade exempel och expert-
kunskap genom verktygslådan 

607 Genomföra 3 närområdesseminarier om mångfald.  

608 Aktivt söka medarbetare som stödjer församlingar där 
grupper talar annat språk än svenska 

609 Utmana församlingar till större kulturell mångfald och 
inkluderande gudstjänster  

610 Uppmuntra församlingar att skicka yngre ombud till 
kyrkokonferensen 

611 Stärka kyrkokonferensen på ett inkluderande och till-
gängliggörande sätt 

612 Likabehandlingsplan fastställs och följs upp i aktiv 
handlingsplan 

613 2 träffar per år för regionalt nätverk för mångfaldsför-
samlingar 

614 Arbeta med frågor om "alla åldrars kyrka" på medar-
betarsamlingar (fördjupningar) i regionen/
närområdena 

615 Uppmuntra församlingarna att tänka ålder, kön och 
etnicitet när de utser representant till det regionala 
förtroenderådet 

616 Utveckla och genomföra "lekmannautbildning" 

617 Utveckla och genomföra "styrelseutbildning" 

618 Översätta lämpliga gudstjänstmaterial till lämpliga 
språk 

6/… verkar för att vara en kyrka för hela livet 

som utgör en mångfald av människor. 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 

Verksamhetsplan 2015/16 



Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

29 - Antalet strategiskt viktiga samarbetsprojekt med andra samfund i Sverige, regionalt och nationellt.  

30 - Nivån på vår delaktighet i SKRs arbete och mötesplatser 

31 - Antalet församlingar som använder vår gemensamma internationella förbönskalender 

32 - Andelen aktuella planer för engagemang och deltagande i internationella konfessionella gemenskaper 

33 - Antalet medarbetare i internationell tjänst, i Sverige och utomlands. 

701 Delta i ekumeniska styrgrupper för Kyrka-
samhällstjänster och SKRs diakonala arbetsgrupper 
(inkl. migration) samt Kyrkornas samrådsgrupp för 
FN:s konvention om Barnets rätt.  

702 Evangelisternas församlingsbesök som sker ekume-
niskt och/eller inom andra samfund än Equmeniakyr-
kan 

703 Sitta i Frikyrkosamråds styrelse 

704 Arbeta för att Equmeniakyrkan tar emot ytterligare 5 
internationella medarbetare 2016. 

705 Deltar i SEAPPI:s styrgrupp 

706 Verka för att fler projekt/arbetsområden ägs av flera 
samarbetskyrkor och organisationer 

707 Förbereda för att ha fördubblat antalet missionsarbe-
tare och missionärer i aktiv tjänst till 2017 

708 Gemensamma missionärer med andra svenska sam-
fund och kristna organisationer. 

709 Klarlägga vilka frågor Equmeniakyrkan vill lyfta i eku-
meniska sammanhang 

710 Ta fram och lansera en internationell förbönskalender 

711 Stöd till nationella medarbetare i samarbetsländer. 

712 Ta fram internationella regionsplaner samt konkreta 
gemensamma handlingsplaner med varje samarbets-
kyrka/partner 

713 Uppmuntra samarbetskyrkor till samarbete dem emel-
lan 

714 Leda missionärsrådet 

715 Utveckla begreppet ”volontär i Equmeniakyrkan” för 
kortare och längre insatser internationellt och i Sve-
rige. 

716 Utveckla formerna för rekrytering och förberedelse för 
missionsarbetare och missionärer 

717 Utveckla konceptet med Församlingens missionärer 
och lansera det. 

718 Utveckla konceptet med nyhetsbrev till samarbetskyr-
kor/partners 

719 Utveckla samarbete med ECMI om medarbetare till 
Sverige och om korttidsmedarbetare från EK via ECMI 

720 Utveckla vänförsamlingsarbetet. 

721 Regelbundet lyfta fram den internationella förbönska-
lendern i vår kommunikation 

722 Delta i Almedalsveckan 

723 Delta i frikyrkoledarnätverk 

724 Delta i regionalt ekumeniskt råd där sådant finns och 
anses värt att prioritera 

725 Stödja församlingar i det ekumeniska samarbetet 

726 Samtalsdelegation med Svenska kyrkan 

727 Sitta i SKR:s styrelse 

728 Samtalsdelegation med Katolska kyrkan 

729  Utveckla samarbetet med EFK runt personalvård-
medarbetarsjälavård och handledning för medarbe-
tare i församlingstjänst 

730 I kontakt med församlingar och enskilda ha i bakhuvu-
det att Equmeniakyrkan löpande letar efter nya ut-
landsarbetare.  

731 Årligen se över möjligheten/behovet för församlingar 
inom regionen att ta emot en medarbetare från ett 
annat land 

732 När regionen ordnar samlingar använda den inter-
nationella förbönskalendern 

733 Utifrån regionens förutsättningar fördjupa de ekume-
niska relationerna 

734 Rätt kurs 

735 Sitta i styrelsen för Bibelsällskapet 

736 Aktivt deltagande i Kyrkornas Världsråds arbete 

737 Sitta i Berlings styrelse 

738 Sitta i SST:s styrelse 

739 På lämpligt sätt aktualisera enhetstanken i vår kyrka 

740 Skriva en femårsstrategi för vårt deltagande inter-
nationella nätverk och organisationer 

7/… för förpliktigande samtal om fördjupad  

enhet och ömsesidighet med andra kristna 

samfund och samarbetskyrkor 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 
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Indikatorer (som vi i möjligaste mån mäter) 

34 - Andelen församlingar som deltar i kyrkokonferens och/eller regionala förtroenderåd 

35 - Andelen församlingar med fler än 72 medlemmar som använder registerprogrammet repet 

36 -Andelen medlemmar som ger sin kyrkoavgift till Equmeniakyrkan 

37 - Antalet faktiska ”uttag” från materialbanken/verktygslådan (namnval en kommunikationsfråga) 

38 - Andelen nationellt anställda som anser att vi har en fungerande organisation och internkommunikation, 
samt en god arbetsmiljö. 

801 Förbättra de interna rutiner för internationell projekt-
handläggning. 

802 Utveckla rutiner och en effektiv administration på EK:s 
Kinshasakontor. 

803 Förbättra vår återkoppling till Second Handaffärer, för-
samlingar och privatpersoner (givare). 

804 Hitta arbetsformer, fokus och målsättningar för refe-
rensgrupp MENA i EK. 

805 Personellt och ekonomiskt stöd till organisationsut-
veckling i de samarbetskyrkor/partners som uttrycker 
behov. 2015 – 2016 handlar det om Kyrkornas Världs-
råd, Ecuador (FACE), Nicaragua (IMNIC), Thailand 
(KDSF), Kongo-Kinshasa (CEBU, CEC), Kongo-Brazzaville 
(CTPAD, ASUdh), Indien (HCC). 

806 Skriva en strategi/plan för alla internationella mötes-
platser. Löpnade över två år.   

807 Skriva ett samlat ledningsdokument där vi beskriver 
hur vi vill leda och utveckla de organisationer/företag/
mm vi är huvudmän för/ägare av/medlemmar i/osv 

808 Utveckla kyrkokonferensen 

809 Utöver "samlat ledningsdokument" skriva en särskild 
strategi (mera omfångsrik) för Diakonia och THS 

810 Ytterligare förtydliga de regionala förtroenderådens 
roll och mandat 

811 Leda folkhögskolerådet 

812 Aktivt verka för att internkommunikationen är enkel 
och användarvänlig 

813 Arbeta för att antalet kyrkoavgiftsgivare ökar 

814 Kommunicera dessa till berörda på ett attraktivt och 
engagerande sätt. 

815 Regelbundet pusha för verktygslådan i vår kommuni-
kation 

816 Löpande utveckla ledningsstrukturen 

817 Arbetsmiljöarbete bedriv genomfortsatt samverkan 
med facket, arbetsmiljöenkäter och handlingsplaner 
för arbetet 

818 Rutiner för dokumenthantering och arkivering tas 
fram på ett enhetligt sätt för hela nationella organi-
sationen 

819 Förbättra stödet till församlingarna i arbetsgivar- och 
personalfrågor 

820 Uppmuntra och påminna i samlingar och utskick om 
att använda och uppdatera kyrkoavgiften 

821 Påminna om möjligheten att utse representant till för-
troenderådet 

822 Uppföljning och utverdering av verksamheten 

823 Uppmuntra församlingar och enskilda att skriva 
motioner till kyrkokonferensen 

824 Vid behov anordna Repet-kurs regionalt 

825 Öka antalet församlingar med representant i regionala 
förtroenderåd 

826 Löpande arbete med, och utveckling av, registerpro-
grammet Repet 

827 Ger Equmenia som gåva all ekonomi- och personalad-
ministration för riksorg + 7 regionala föreningar 

828 Administrera kyrkoavgiften 

829 Stödja församlingarna i deras insamlingsarbete 

830 Stöd/support till församlingar i ekonomi, försäkring 
och adm. frågor 

831 Erbjuder församlingslån 

832 Löpande utveckla de administrativa rutinerna och se 
över kostnaderna knutna till administrationen 

833 Utreda pensionskulden inkl. SB:s pensionsstiftelse + 
samordna pensionerna internt inom samfundet 

834 Utvärdera kapitalförvaltningsorganisationerna & ka-
pitalförvaltningen ö h t 

835 Ta fram en förmögenhetspolicy och fastighetspolicy 

836 Förbättra den ekonomiska informationen till försam-
lingar inom samfundet, 

837 Utveckla ek.rapporter internt inom samfundet till che-
fer och projektledare m.fl. 

8/… säkerställer att strukturen och ekonomin i 

Equmeniakyrkan är funktionell och hållbar 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 
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Allmänt 

901 samling för medarbetare i annan tjänst 

902 kallelsedagar 

903 antagningsnämnden 

904 strategi för kompetensutveckling för såväl ideella som 
anställda 

905 Uppföljning Toscana 

906 Andelen forskare/besökare som genom bildarsamfun-
dens arkiv får tillgång till kyrkans historia och vad den 
betyder i nutid 

907 Ansvarsnämnden 

908 Löpande verkställa kyrkostyrelsens och kyrkokonferen-
sens beslut 

909 Förbättra kulturen i arbetslaget 

910 Arbeta för personalgemensamma värderingar och för-
hållningssätt 

    

 Övergripande mål och målsättning 

911 Förvaltar EK:s samlade tillgångar: värdepapper, fastig-
heter, dotterbolag 

912 Effektivisera administrationen så att mer medel kan 
frigöras till kyrkans kärnverksamhet 

    

 Repet/Statistik 

913 Samfundet erbjuder församlingarna gratis tillgång till 
ett register Repet 

914 Utveckla samfundets/församlingarnas medlemsregis-
ter Repet 

915 Support på kontorstid och under statistikperioden 
även helger/någon kväll samt X utbildningar 

916 Öka antal församlingar/föreningar som använder Re-
pet  

917 Lämna statistik till SST - öka antalet församlingar som 
lämnar in statistik 

918 Service till Equmenia och deras föreningar, utveckling/
support etc. /Gåva till ungd.vsh 

 Ekonomi- och personaladministration  
- stöd till församlingarna & Equmenia 

919 Administrerar kyrkoavgifterna till församlingarna 

920 Administrerar gratis autogiro och SMS-gåvor som för-
medlas till församlingarna 

921 Förvaltar pensionsskulden f n X anställda ute i landet + 
X anställda i samfundet 

922 Administrerar pensionshanteringeen för X församling-
ar som är anslutna till Collectum 

923 Tillhandahåller och administrerar försäkringslösningar 
för X anställda i församlingar 

924 Erbjuder församlingslån till församlings till förhållan-
devis bra ränta även vid små belopp 

925 Ger Equmenia som gåva all ekonomi- och personalad-
ministration för riksorg + 7 regionala föreningar 

926 Upphandlar försäkringar till alla församlingar som vill 

927 Ger stöd/support till församlingar i ekonomi och adm. 
frågor - enklare ärenden 

    

 Projekt 2015 

928 Införa digital tidrapportering och reseräkningsadmi-
nistration  

929 Se över de administrativa kostnaderna, t ex telefoni/
internet/Ekumeniska centret 

930 Effektivisera betalningsrutinerna (OCR-inbetalningar) 

931 Utreda pensionskulden inkl. SB:s pensionsstiftelse + 
samordna pensionerna internt inom samfundet 

932 Utvärdera kapitalförvaltningsorganisationerna & ka-
pitalförvaltningen ö h t 

933 Ta fram en förmögenhetspolicy och fastighetspolicy 

934 Förbättra den ekonomiska informationen till försam-
lingar inom samfundet, start KyrKo 

935 Utveckla ek.rapporter internt inom samfundet till che-
fer och projektledare m.fl. 

9/… övrigt 

Verksamheter (planerade för att vi ska arbeta mot, och nå, riktningsmålet) 
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