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§ 55 Inledning 

§ 55.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 55.2 Närvaro  

Samtliga närvarande. 

 

§ 55.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Miriam Carlsson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 55.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

 61.1 Namnfrågan 

 61.2 Internationellt namn 

 61.3 Avstämning kyrkokonferensen 

 

§ 56 Välkomnande av nya ledamöter 

Torbjörn Jacobsson hälsades välkommen till kyrkostyrelsen 

 

§ 57 Presentation 

Styrelsen presenterade sig kort för varandra och den nya ledamoten. 
 

§ 58 Konstituering av styrelsen 

§ 58.1 Val av vice ordförande 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att till vice ordförande utse Per Rydwik. 

 

§ 58.2 Val av arbetsutskott 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att arbetsutskottet ska bestå av ordförande, vice ordförande samt ytterligare två 

ledamöter. 

att till arbetsutskott, jämte de två ordförandena, utse Miriam Carlsson och Christer 

Jonsson. 
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§ 59 Firmatecknare 

att utse Ann-Sofie Lasell (195712-16-0026), Lasse Svensson (19710528-4850), Olle 
Alkholm (19580131-2918), Sofia Camnerin (19710719-2440) och Marianne Dahl 
Radhe (19611118-2009) att två i förening teckna Equmeniakyrkans firma. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 

§ 60 Sammanträdesplan 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa den föreslagna sammanträdesplanen: 

15/6 kl. 10-17 Alvik 
30/8 – 1/9 
19-20/10 
6-7/12 
 

2014 

1-2/2  tillsammans med equmenia 
21/3 kl. 18 - 23/3 kl. 15 Stockholmstrakten 
28/5 (kväll)  i samband med kyrkokonferensen 

 
  

§ 61 Tillkommande ärenden 

§ 61.1 Namnfrågan 

Kyrkostyrelsen diskuterade hur man ska går vidare i arbetet med logotyp, grafisk profil, 
etc, samt kring möjliga sätt att översätta/skapa ett internationellt namn på 
Equmeniakyrkan. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet 

att till styrelsens kommande sammanträde 15 juni 2013 förse 
kyrkostyrelsen med ett samtals- eller beslutsunderlag gällande 
logotyp och grafisk profil. 

att i arbetet med underlaget ta hänsyn till kyrkostyrelsens tidigare 
beslut att mosaikkorset ska ingå i logotypen. 

att inriktningen för det internationella namnet ska vara innehållslig, 
dvs uniting/united på engelska och motsvarande på andra språk. 

att arbete ska ske i samarbete med equmenia både innehållsligt, 
teologiskt och grafiskt. 

 

§ 61.2 Internationellt namn 

Hans Andreasson lyfte fram att Equmeniakyrkan inte bör översättas till annat språk så att 
innebörden blir "den ekumeniska kyrkan", då det inte är förenligt med en pastors 
ordinationslöfte och inte heller med teologisk grund. 
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I samtalet som följde lyfte flera ledamöter fram uttrycket "uniting" som ett förslag att 
arbeta vidare med i den engelska översättningen (och på motsvarande sätt på andra 
språk). Se ovan beslut om inriktning, § 61.1. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera tankarna i protokollet. 
 
§ 61.3 Avstämning kyrkokonferensen 

Kyrkostyrelsen utvärderade kort kyrkokonferensen. I samtalet nämndes  

- tacksamhet över gott samtalsklimat och respektfull hållning gentemot varandra 

- presidiet fick mycket beröm 

- bristen på offentligt tack till kyrkostyrelsens ordförande och arrangerande 

församlingar 

- önskemål om ett demokratiprojekt inom Equmeniakyrkan 

- hur vi arbetar med påverkanstorget 

- viss kritik mot att det blev för tight tidsschema mellan förhandlingar och gudstjänst – 

man hann inte äta 

- demokratibristen det innebär att inte ens hälften av församlingarna är 

representerade 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera utvärderingen i protokollet. 

  

§ 62 Avslutning 

Ordförande tackade för en väl genomförd konferens och avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

Helen Åkerman 

 

Justeras: 

 

 

Ann-Sofie Lasell   Miriam Carlsson 

Ordförande   Justerare 


