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§ 76
Inledning
§ 76.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet inleddes
med en andakt. På lördagskvällen firade styrelsen nattvard tillsammans.
§ 76.2 Närvaro
Gunilla Andersson hade anmält frånvaro. Lars Dalesjö tvingades anmäla frånvaro p.g.a.
stormen Sven. Stormen ledde också till att Dan Brännström, Miriam Carlsson och Christer
Jonsson kom efter att sammanträdet hade inletts. Andreas Möller var med på lördagens
sammanträde.
§ 76.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Sara Möller att jämte ordförande justera protokollet.
§ 76.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
77.6
Rapport om församlingsutveckling
89.1
Överenskommelse med Svenska Frälsningsarmén
89.2
Representation vid arrangemang
90
Tidigare protokoll
Detta leder till att den följande numreringen förskjuts till
91
Kommande sammanträden
92
Avslutning
§ 76.5 Kyrkoledarnas rapport
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en skriftlig rapport med bilaga (rapport från
Kyrkornas världsråds centralkommitté i Busan, Sydkorea), dnr 2013:0002 d och
2013:0002 e.
Hon nämnde särskilt att teologiska kommittén samma dag hade skickat
samtalsmaterialet kring tro – dop – gemenskap till tryckeri för tryck och distribution till
församlingarna före jul. Svar önskas senast 3 mars 2014.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 76.6 Equmenias rapport
Ida Hennerdal anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2013:0019 d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
§ 77
Övriga rapporter
§ 77.1 Ekonomisk rapport
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport, dnr
2013:0003 e. Hon presenterade också att förslag till beslut gällande ränta på
församlingslån i Equmeniakyrkan, dnr 2013:0113.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
fastställa räntan på församlingslånen till 2,3 % för första halvåret 2014.
att
uppdra åt arbetsutskottet att återkomma med en utredning kring hur
räntenivåer ska sättas till ett kommande sammanträde.
§ 77.2 Övergångsfrågor
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport angående
överföringsfrågor från bildarsamfunden, dnr 2013:0111.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
utställa en kapitaltäckningsgaranti för fastighetsbolaget Derbo Förvaltning AB
enligt förslaget.
§ 77.3 Opinionsarbete
Ordförande hälsade Åsa Runström välkommen. Åsa anmälde och kommenterade en
rapport kring hur kansliet arbetar med opinionsarbetet just nu, dnr 2013:0101.
Ett samtal följde. Synpunkter på att mänskliga rättigheter är ett område där
Equmeniakyrkan har oerhört stor kompetens och att det därför bör lyftas särskilt
framfördes. Detsamma gäller anti-trafficking. Att tydliggöra att kyrkan engagerar sig i just
dessa frågor med grund i den kristna tron är viktigt i den färdiga strategin.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
därefter lägga rapporten till handlingarna.
att
uppdra åt kansliet att väga in synpunkter från dagens samtal i det fortsatta
arbetet med strategin.
§ 77.4 Samtalen med Svenska kyrkan
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett första utkast till ekumenisk
överenskommelse mellan Equmeniakyrkan och Svenska kyrkan, dnr 2013:0102.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ta emot rapporten angående arbetet med ekumenisk överenskommelse med
Svenska kyrkan.
§ 77.5 Samtal med United Methodist Church
Olle Alkholm anmälde och presenterade förslag till två olika överenskommelser/avtal
med United Methodist Church, dnr 2013:0103 och dnr 2013:0104.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
ta emot rapporten angående arbetet med ekumenisk överenskommelse med
United Methodist Church.
§ 77.6 Församlingsutveckling – Kyrka för hela livet
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade en rapport om arbetet med
församlingsutveckling, dnr 2013:0112.
Ett samtal följde. Vikten av att involvera församlingsföreståndarna som spjutspetsar i
arbetet in mot församlingarna lyftes. Likaså vikten av att ha en plan för hur församlingar
utan anställda medarbetare bäst nås. Kyrkostyrelsen bekräftade värdet av att
utvecklingsarbetet sker i nära samarbete mellan församling och Equmeniaförening.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
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§ 78
Verksamhet och budget 2014
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en rapport om arbetet med
implementeringen av verksamhetsplan och budget för 2014, dnr 2013:0110.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga rapporten till handlingarna.
att
bidraget från Utvecklingsfonden 2014 används för att finansiera följande
verksamheter:
- del av Equmeniakyrkans bidrag till Teologiska högskolan, Stockholm,
avseende pastorsutbildningen med 1,8 Mkr.
- del av Equmeniakyrkans kostnader för att finansiera övertagande av
administrativa funktioner för Equmenia med 1,375 Mkr.
- bidrag till Equmenia för att bedriva idrottsprojektet med 325 tkr.
Verksamhet och budget 2015 och framåt
§ 79
§ 79.1 Verksamhetsplan 2015
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett första utkast till verksamhetsplan för
2015 – 2016, dnr 2013:0026 d.
Ett samtal fördes.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att ta med dagens samtal i arbetet med det slutgiltiga
förslaget vid kommande sammanträde.
§ 79.2 Allmänt kring verksamhetsplanearbete
Per Rydwik anmälde och kommenterade en beskrivning av arbetet med och kring
verksamhetsplaner, dnr 2013:0109.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa det förslag till process kring verksamhetsplan som presenterats.
att
uppdra åt kansliet att på kyrkokonferensen beskriva hur verksamhetsplanens
mål kommer att följas upp och rapporteras.
§ 80
Personalvårds- och fortbildningsavgifter
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skrivelse angående personalvårdsavgifter
och fortbildning, dnr 2013:0099.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
Equmeniakyrkan fortsätter arbetet med gemensam personalvård och att detta
finansieras genom en personalvårdavgift motsvarande 0,4 % av
bruttolönesumman för medarbetare i tjänst (pastorer, diakoner och musiker).
att

Equmeniakyrkan 2014 tar ut en fortbildningsavgift på 0,15 % av bruttolönesumman för
medarbetare i tjänst (pastorer, diakoner och musiker).

§ 81
Samarbete med Kristen och kvinna
Ordförande hälsade Els-Marie Carlbäcker välkommen. Els-Marie anmälde och
kommenterade ett underlag för beslut, 2013:0077 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
Kristen och Kvinna bör vara en självständig organisation i relation till
Equmeniakyrkan och hyresvärd.
att
kontrakt med Kristen och Kvinna inte behövs utan samverkan sker i
särskilda projekt.
att
uppdra åt kansliet att (ev tillsammans med andra medlemmar) uppmana
Sveriges kristna råd att genom Sveriges ekumeniska kvinnoråd lyfta frågor
om attityder och värderingar kring genus på djupet i våra kyrkor.
att
i planering för kyrkokonferens 2014 tydligt uppmärksamma genusfrågor.
Missionsstrategi
§ 82
Ordförande hälsade Bertil Svensson välkommen. Bertil anmälde och kommenterade ett
första utkast till missionsstrategi, dnr 2013:0107.
Ett samtal följde. Viss kritik mot att strategin föreslår ett för kort perspektiv, innehåller
för lite strategi för prioriteringar samt saknar syftesbeskrivningar framfördes. Vidare
efterfrågades tydligare koppling till förslaget till verksamhetsplan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa det föreslagna upplägget av långsiktig plan och process.
att
den långsiktiga planen gäller tills vidare.
att
uppdra åt kansliet att utarbeta handlingsplaner för varje internationell region
för perioden 150101 – 171231.
att
beslut om den långsiktiga planen tas i styrelsen vid sammanträdet i maj för att
sedan presenteras på kyrkokonferensen 2014.
att
frågorna om missionssyn samtalas om i församlingarna under våren samt i
kyrkokonferensen för samtal om vad mission i och utanför Sverige innebär
idag.
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§ 83
Antikorruptionspolicy
Bertil Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till antikorruptionspolicy, dnr
2013:0098.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
anta den föreslagna antikorruptionspolicyn.
att
uppdra åt kansliet att implementera policyn i verksamheten.
§ 84
Samtal om ordination
Samtalet om ordination inleddes med en morgonbön i kapellet som kyrkoledarna ledde.
Olle Alkholm introducerade samtalet med att presentera en kort handling med några
tankar från kyrkoledningen, dnr 2013:0114. Han redogjorde också lite för hur historien
har sett ut och vad som erbjuds den som blir nekad att bli antagen som diakon- eller
pastorskandidat med motiveringen personliga skäl. En fråga som aktualiserades i
samtalet är huruvida en persons sexuella läggning och samlevnad ska påverka beslut om
ordination. Samtalet rörde sig sedan mellan vilka andra frågor som har funnits som har
gjort att möjligheten till ordination har ifrågasatts, hur vi tar hand om dem som har
ordinerats efter kyrkokonferensen, vilken typ av ”filter” som kan vara möjliga när en
persons kallelse prövas, hur vi förändrar vårt sätt att se på bibeltexterna under tidens
gång, hur vi kan låta olika synsätt samsas sida vid sida utan att någon känner sig kränkt
eller åsidosatt, hur en kyrka som predikar nåd också visar nåd i tanke och handling.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledarna och ordförande att till kommande sammanträde
förbereda ett förslag till beslut.
§ 85
Förslag till styrelse för Teologiska högskolan, Stockholm
Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade ett förslag till styrelse för Teologiska
högskolan inför att denna ombildas till bolag med särskild vinstudelningsbegränsning,
dnr 2013:0105.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
till bolagsstämman föreslå följande styrelse:
Ingemar Skogö, Västerås
Anna-Lena Evehäll, Kristinehamn
Lars Dalesjö, Helsingborg
Göran Alm, Stockholm
Ingemar Nordieng, Vallda
Hans Andréasson, Sandviken
Göran Gunner, Stockholm
Helena Höij, Bromma
§ 86
Förslag från valberedningen ang arbetstidsersättning
Ann-Sofie Lasell anmälde bakgrunden till valberedningens förslag angående
arbetstidsersättning, dnr 2013:0106.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
remittera frågan i sin helhet till arbetsutskottet.
§ 87
Sammanträdesplanering 2014/2015
Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till sammanträdesplanering för
2014/2015, dnr 2013:0094.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa förslaget till sammanträdesplanering för 2014/2015.
§ 88
Antagning och avskiljning av missionärer
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skrivelse angående antagning och
avskiljning av missionärer, dnr 2013:0108.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse ett missionärsråd bestående av kyrkoledare, internationell koordinator,
biträdande internationell koordinator samt personalchef.
att
i rådets uppgifter ingår också att ansvara för att ta emot missionärer från andra
kyrkor och samfund.
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§ 89
Tillkommande ärenden
§ 89.1 Överenskommelse med Svenska Frälsningsarmén
Ann-Sofie Lasell anmälde det förslag till överenskommelse med Svenska Frälsningsarmén
som arbetsutskottet hade beslutat i arbetsutskottets sammanträde från 2013-11-14,
§ 74, dnr 2013:0092.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
godkänna överenskommelsen.
§ 89.2 Representation vid arrangemang
Torbjörn Jacobsson lyfte frågan kring hur vi planerar kyrkostyrelsens närvaro vid
nationella och regionala arrangemang i Equmeniakyrkan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att skicka den lista över evenemang som just skickats till
Sändaren även till kyrkostyrelsen.
att
lägga till en stående punkt på föredragningslistan där kyrkostyrelsen har
möjlighet att påminna varandra om kommande evenemang.
att
tydliggöra för varandra att när en kyrkostyrelseledamot deltar i ett evenemang
har den möjlighet att frimodigt representera kyrkostyrelsen.
Tidigare protokoll
§ 90
Kyrkostyrelsen 2013-10-26 – 27
Arbetsutskottet 2013-11-14
Ann-Sofie Lasell anmälde att det brev som nämns i arbetsutskottets protokoll § 72.2 inte
hade skickats, utan det blev ett samtal i stället.
Susanne Rodmar hade några frågor kring arbetsutskottets protokoll och varför det
gemensamma sammanträdet blev ett informellt samtal som inte protokollfördes istället.
Ann-Sofie Lasell redogjorde för hur samtalen med styrelsen för Derbo Förvaltning AB
hade gått och anledningen till att det inte blev ett planerat gemensamt
styrelsesammanträde utan ett mer informellt samtal.
Brevet från Donsö missionsförsamling, dnr 2013:0096, lästes upp.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
därefter lägga protokollen till handlingarna.
att
uppdra åt kansliet att skicka brevsvaret till Donsö missionsförsamling även till
kyrkostyrelsen.
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§ 91
Kommande sammanträden
2014
1-2/2
tillsammans med Equmenia, Göteborg
21/3 kl. 18 - 23/3 kl. 15
Stockholmstrakten
28/5 (kväll)
i samband med kyrkokonferensen
29-31/5
Kyrkokonferens
14/6
5-7/9
25-26/10
5-6/12
2015
6-7/2
13-15/3
13/5 (kväll)
14-17/5
13/6
4-6/9

i samband med kyrkokonferensen
Kyrkokonferens

Avslutning
§ 92
Ordförande avslutade sammanträdet med att tacka alla för arbetet under året och
överlämna en julklapp till styrelsens ledamöter.
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Vid protokollet

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Ann-Sofie Lasell
Ordförande, §§ 76, 77.3, 77.6, 80 – 92

Per Rydwik
Ordförande §§ 77.1, 77.2, 77.4, 77.5

Sara Möller
Justerare
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