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Sammanträdesprotokoll §§ 63 – 75  

Plats:  

Ekumeniska centret, Alvik  

Närvarande:  

Ann-Sofie Lasell, ordförande Andreas Möller 

Gunilla Andersson Sara Möller 

Göran Bondesson deltog i §§ 63.1 – 63.4, 
64 – 68 , 71, 73, 75 

Marianne Nordin 

Miriam Carlsson Susanne Rodmar 

Torbjörn Jacobsson Per Rydwik 

Christer Jonsson Jacob Östervall 

Adjungerade:  

Lasse Svensson Kyrkoledare, deltog per telefon i § 69 

Olle Alkholm Bitr. kyrkoledare, deltog i §§ 63.5, 69, 71, 72, 
74, 75 

Sofia Camnerin Bitr. kyrkoledare, deltog i §§ 63.5, 69, 71, 72, 
74, 75 

Marianne Dahl Radhe Adm. chef, deltog i §§ 63.1 – 63.4, 63.6, 64 – 
68, 73.1 – 73.2 

Jacob Carlbäcker Equmenias representant 

Alf Englund Sekreterare, deltog i §§ 63 – 71.1, 72 – 74 

Åsa Runström Kommunikatör, deltog i § 68 

Ordförande: Sekreterare: 

Ann-Sofie Lasell, §§ 63.1 – 63.4, 64 – 70, 
73 
Per Rydwik, §§ 63.5, 71, 72, 74, 75 

Alf Englund, §§ 63 – 71.1, 72 – 74 
 
Olle Alkholm, §§ 71.2, 71.3, 75 

Justerare:  

Torbjörn Jacobsson  
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§ 63 Inledning 
§ 63.1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet ramades 
in av en inledande andakt, en nattvardsandakt på lördag kväll samt en morgonbön på 
söndag morgon. 
  
§ 63.2 Närvaro  
Hans Andreasson, Dan Brännström och Lars Dalesjö hade anmält frånvaro.  
 
§ 63.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Torbjörn Jacobsson att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 63.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg 

65.4  Utvecklingsfonden 
73.1  Inför val av kyrkostyrelse 2014 
73.2  Information om Equmeniakyrkans namn 
74  Förslag om sammanträdesschema för 2014 

 
§ 63.5 Kyrkoledarnas rapport 

Olle Alkholm anmälde en skriftlig rapport, dnr 2013:0002 c. 
 
Olle Alkholm och Sofia Camnerin rapporterade också muntligt från de regionala rådslag 
som hållits att det hade varit en god stämning. Kyrkostyrelsen samtalade något om 
vikten av att kyrkoledarna finns med på regionala samlingar även under en tid framöver. 
Tyvärr hade de yngre saknats vid flera av rådslagen. Region Syd var ett undantag där 
Equmenia bl.a. tog ett stort ansvar i utformningen av gudstjänsten. 
 
Kyrkoledarna meddelade vidare att Sofia Camnerin kommer att åka till Kyrkornas 
Världsråds generalkonferens i Busan, Sydkorea, kommande två veckor. Lasse Svensson 
hade varit i Indien och deltagit vid Hindustani Covenant Churchs 50-årsjubileum som 
självständig kyrka. Kommande vecka kommer han också att medverka vid samma 
jubileum i Japan, samt träffa ytterligare samarbetskyrkor. Kritik hade framförts i 
Sändaren kring representationen från Equmeniakyrkan i Indien. Kyrkoledningen kommer 
att bemöta kritiken i ett kommande nummer.  
 
Utifrån en artikel i Dagen den 25 oktober 2013 om Equmeniakyrkans teologi fördes ett 
samtal. Sofia Camnerin gav några personliga kommentarer utifrån artikeln. 
Kyrkostyrelsen samtalade om vikten av att Sofia inte står ensam i detta. Kyrkoledningen 
kommer att gemensam formulera ett svar.  
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera det tillkommande i rapporten i protokollet. 
att därefter lägga rapporten till handlingarna. 
 
§ 63.6 Equmenias rapport 

Jacob Carlbäcker anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2013:0019 c. Han 
kommenterade särskilt att Equmenias styrelse fattat beslut om en grafisk profil där man 
följer svenska skrivregler så att Equmenia i text skrivs med versalt E, medan logotypen 
fortfarande har ett gement e. 
 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

§ 64 Ekonomi 
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr 
2013:0003 d. 
 
Ett samtal följde där bl.a. följande frågor och kommentarer lyftes: 
Det är oroande att kassaflödet inte räcker till. En analys av om vi även i fortsättningen 
behöver sälja värdepapper vore en god idé. 
Det är viktigt att vi nu för ut budskapet att vi går i rätt riktning.  
Ett samtal fördes om hur regionernas ekonomi kommer att hanteras.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

§ 65 Övergångsfrågor 
§ 65.1 Rapport 

Marianne Dahl Radhe rapporterade att flera möten angående Överås hade varit. 
Metodistkyrkan hade medel avsatta för pastorsutbildning genom Rådet för teologisk 
utbildning, RTU. Ett möte med involverade särskilt gällande dessa medel är planerat. 
Baptistsamfundets utvecklingsfond är i princip klar för överföring till Equmeniakyrkan. 
Vissa klargöranden krävs fortfarande gällande Baptistsamfundets pensionsstiftelse. 
Equmeniakyrkan är numera huvudman för Österbergs stiftelse. 
Missionskyrkans tillgångar och skulder kommer att föras över till Equmeniakyrkan den 
29 oktober. 
 
Christer Jonsson rapporterade att det finns en intressent som sagt sig villig att köpa 
Missionsskolan 1. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
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§ 65.2 Överås 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade handlingar som berör 
Equmeniakyrkans relation till fastigheten Överås, Göteborg, dnr 2013:0086. Ordförande 
rapporterade också att kontakter har funnits på ordförandenivå mellan henne och 
Ingmar Ångman. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fullfölja tidigare fattat beslut om övertagande av fastigheten Överås från 

Metodistkyrkan i Sverige till Derbo Förvaltning AB eller, om det ger ett 
betydligt bättre ekonomiskt utfall, till Equmeniakyrkan 

att uppdra åt kansliet att hantera frågan. 
att Torbjörn Jacobsson blir kyrkostyrelsens kontaktperson.  
att konstatera att Equmeniakyrkan inte skall ingå som medlem i föreningen 

Överås. 
 

§ 65.3 Mattan 6 (Betel och THS) 

Marianne Dahl Radhe och Per Rydwik anmälde och kommenterade ett förslag till 
ägandeformer för fastigheten Mattan 6, Bromma, dnr 2013:0083. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att medverka till att den nya folkhögskolan och Teologiska högskolan gemensamt 
  äger Mattan 6. 
att  uppdra åt kansliet att koppla in nödvändiga resurser i form av revisorer och 

eventuella jurister. 

att uppdra åt Ann-Sofie Lasell att samtala med gruppen om hur kostnaderna för 

om- och tillbyggnader ska fördelas mellan parterna. 

 
65.4 Utvecklingsfonden  

Som rapporterades under § 65.1 är Baptistsamfundets utvecklingsfond i princip klar för 
överföring till Equmeniakyrkan. Kyrkostyrelsen samtalade något om att Equmeniakyrkans 
placeringspolicy skiljer sig något från fondens egen policy. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade  
att  utse Torbjörn Jacobsson till ordförande i styrelsen för utvecklingsfonden 
 

§ 66 Regionkontoret region Syd 
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag att ändra kyrkostyrelsens 
tidigare beslut angående geografisk placering av regionkontoret i Syd, dnr 2013:0084. 
Arbetsutskottet hade behandlat frågan (2013-10-01, § 65). 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att regionalt kontor i region Syd av Equmeniakyrkan och Equmenia skall ligga i 

Lund eller Malmö. Beslut om vilken av dessa orter överlåts till ledningsgruppen 
inom Equmeniakyrkan i samråd med Equmenia. 

 
§ 67 Insamlingsarbetet 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport kring insamlingsarbetet, 
dnr 2013:0089. 
 
Kyrkostyrelsens ledamöter fick i uppdrag att i mindre grupper under en promenad 
diskutera möjligheten att en medlemsavgift till det nationella arbetet tas upp. 
 
I det efterföljande samtalet nämndes bl. a.: 
Medlemmar och församlingar är intresserade av att veta hur insamlingarna går och vad 
de insamlade medlen används till.  
I nästa nyhetsbrev kommer en ekonomisk rapport att finnas med.  
Statistik/information om var vi får pengar från kan visa på tendenser. Autogirodelen har 
ökat. 
För att få en bättre överblick kan man rapportera de senaste tolv månadernas resultat 
istället för innevarande del av budgetåret.  
Hur många autogirogivare är också kyrkoavgiftsgivare? 
Olika insamlingsformer kostar olika mycket. 
Hitta pedagogiska hjälpmedel för medlemmar och församlingar vad olika saker kostar. 
Om vi tar upp medlemsavgift behöver det tydligt visas vad den används till. 
Vi drar ner där det inte kommer in pengar. Vad finns på önskelistan?  
Vårt problem är församlingarnas problem och vice versa. 
Vi måste ge församlingarna verktyg att samla in pengarna. Att hitta det regelbundna 
givandet som autogiro är. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utreda förutsättningarna för en större satsning för att 

öka antalet kyrkoavgiftsgivare och presentera denna plan vid kyrkostyrelsens 
sammanträde i februari 2014.  

 
§ 68 Mediefrågor 

Ordförande hälsade Åsa Runström välkommen till kyrkostyrelsen. Marianne Dahl Radhe 
anmälde och Åsa Runström kommenterade handlingen kring mediefrågor och 
kommunikation, dnr 2013:0091. Hon nämnde bl.a. att en tidning för Equmeniakyrkan har 
lika stort antal presumtiva läsare som en lokaltidning. 
 
Från det efterföljande samtalet kan lyftas följande punkter: 

• Vad vill vi uppnå? Kommunikation/ syftet 
- Sprida Equmeniakyrkans vision genom lokala exempel, interna projekt 
- Sammanhållande 
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- Inspirera till växt, lärjungaskap, mission, ekonomi 
- Bygga ett VI 
- Identitetskapande 
- Plattform för påverkan 
- Bygga förtroende för Equmeniakyrkan 
- Berätta vad vi gör tillsammans 
- Vart går pengarna? 
- Känna sig informerad 
- Hur stor andel av medlemmarna vill vi nå? 
- Visa på bredden 
- Vad står varumärket Equmeniakyrkan för 
- Nå blivande medlemmar  

 
• Strategi 

- Vem är medlem i Equmeniakyrkan – församlingarna eller församlingarnas 
medlemmar? Vi behöver både ge församlingarna och de enskilda 
medlemmarna information. 

- Svårt att få en papperstidning att gå ihop ekonomiskt 
- Förslag att den som betalar kyrkoavgift får en tidning 
- Definiera mottagarna till Nyhetsbreven 
- Ta in exempel på vad andra gjort  
- Debatten för olika intresseområden. Skapa nyhetsbrev där man kan 

prenumerera på den information man önskar 
- Lokal anknytning. En tidning där man känner igen sig 

 
• Opinionsstrategi 

- Vilka frågor vill vi driva? Vad anser kyrkoledarna att de vill driva? Vilka 
andra organisationer och företag skall vi samarbeta med? Vilka artiklar ska 
vi länka till? 

- Vi måste välja områden som har lokal bäring. Hur speglar vi hela rörelsen. 
Det ska kännas igen från Strategisk plattform och verksamhetsplan.  

- Utåt och inåt. 
- Integrationsfrågan kan vara viktig. 
- Människors sociala villkor och människorättsfrågor är viktiga. T.ex. de 

hemlösas situation, fattigdomsfrågor, religionsfrihet, religionsförståelse. 
- Frågor som syftar till det uppdrag vi har, att det är kyrkans frågor, inte 

personifierade frågor.  
- Vad ligger på vårt hjärta. Vi vill synas eftersom vi har något att driva. 
- Vi har något att lära av Diakonia. 
- Samköra med det som är Equmenias områden  
- Man ska känna igen sig i Equmeniakyrkans uttalanden 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal ta fram ett förslag till 

medlemskommunikation från och med 2015 till sammanträdet i augusti 2014. 
att arbetet med förslaget ska delrapporteras till kyrkostyrelsen. 
 

§ 69 Samtal kring ledarskap, vigsel och ordination 
Söndagens sammanträde inleddes med en gemensam morgonbön i kapellet. Därefter 
hölls ett längre, förtroligt, samtal kring ledarskap och vigsel.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att samtal om ordination ska hållas vid sammanträdet i december. 
 

§ 70 Samarbetsavtal med Diakonia 
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en rapport från arbetet med 
samarbetsavtal med Diakonia, dnr 2013:0090. 
Olle Alkholm rapporterade också att en träff med Alliansmissionen hade hållits. 
Diskussion pågår inom Alliansmissionen om hur de ser på sin relation till Diakonia 
Styrelsen konstaterade att vi behöver tydliggöra vad vi själva inom Equmeniakyrkan ska 
ansvara för och vad vi vill att Diakonia ska göra. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
att uppmana kansliet att fortsätta arbeta med frågan om samarbetsavtal. 
 

§ 71 Folkhögskolorna   
§ 71.1 Representation i folkhögskolerådet 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Göran Bondesson till ordförande i det nya folkhögskolerådet. 
 
§ 71.2 Normalstadgar för folkhögskolorna 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till normalstadgar för 
folkhögskolorna, dnr 2013:0088. Förslaget hade förberetts i samarbete med rektorer och 
ordförande för Equmeniakyrkans folkhögskolor. 
 
Ett samtal fördes kring stadgeförslaget och styrdokumentet.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga beslutet för vidare diskussion tillsammans med Equmenias styrelse 

vid det gemensamma styrelsesammanträdet i februari 2014. 
 
§ 71.3 Styrdokument för folkhögskoleverksamheten 
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till styrdokument för 
folkhögskoleverksamheten, dnr 2013:0087. Förslaget hade förberetts i samarbete med 
rektorer och ordförande för Equmeniakyrkans folkhögskolor. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga beslutet för vidare diskussion tillsammans med Equmenias styrelse 

vid det gemensamma styrelsesammanträdet i februari 2014. 
 

§ 72 Föregående protokoll 
Arbetsutskottet: 2013-08-18, 2013-10-01 

Kyrkostyrelsen: 2013-08-30 – 2013-09-01 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga protokollen till handlingarna. 
 

§ 73 Tillkommande ärenden 
§ 73.1 Inför val av kyrkostyrelse 2014 
Styrelsen gick igenom hur situationen inför kommande val av kyrkostyrelse, vid 
kyrkokonferensen 2014, ser ut.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet 
 

§73.2  Information om Equmeniakyrkans namn 
Marianne Dahl Radhe rapporterade att kammarkollegiet ännu inte tagit beslut om att 
godkänna namnet, men att de kommer lämna besked kommande vecka. Hon 
rapporterade också att Equmeniakyrkan avser att registrera namnet som varumärke 
också. 
 
Kyrkostyrelsens beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
 

§ 74 Kommande sammanträden 
6-7/12 15.00 6/12 – 16.00 7/12 Alvik 

 
2014 
1-2/2    tillsammans med Equmenia, Göteborg 
21/3 kl. 18 - 23/3 kl. 15 Stockholmstrakten 
28/5 (kväll)  i samband med kyrkokonferensen 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan om sammanträdestider för resten av 2014 till kommande 

sammanträde i december 2013. 
 

§ 75 Avslutning 
Ordförande avslutade sammanträdet. 
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Vid protokollet: 
 
 
 
Alf Englund   Olle Alkholm 
§§ 63 – 71.1, 72 – 74   §§ 71.2, 71.3, 75 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Sofie Lasell   Per Rydwik 

Ordförande §§ 63.1 – 63.4, 64 – 70, 73 Ordförande §§ 63.5, 71, 72, 74, 75 

 
 
 
Torbjörn Jacobsson 
Justerare  
 
 


