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§ 15 Inledning 

§ 15.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet och inledde med en bön.  

Lars Dalesjö ledde sedan en aftonbön på fredagen, Marianne Nordin en morgonbön på 

lördagen, Miriam Carlsson en nattvardsandakt lördag kväll och Hans Andreasson en 

morgonbön på söndagen. 

 

§ 15.2 Närvaro  

Ann-Sofie Lasell och Gunilla Andersson hade anmält förhinder pga sjukdom. Dan 

Brännström hade anmält sen ankomst. Göran Bondesson hade anmält att han inte kunde 

vara med på söndagen. Andreas Möller hade anmält förhinder lördag kväll. 

 

§ 15.3 Val av protokollsjusterare och vice ordförande 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Jacob Östervall att jämte ordförande justera protokollet. 

att utse Susanne Rodmar att under sammanträdet fungera som vice ordförande 

med anledning av ordinarie ordförandes sjukdom. 

 

§ 15.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 

 

§ 15.5 Kyrkoledarnas rapport  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2014:0002 b. Han 

delade också ut Råd och anvisningar för församlingsföreståndare, pastorer och diakoner 

som har sammanställts i väntan på en ny gemensam handbok samt en sista 

årsredovisning för andelsföreningen Teologiska högskolan, Stockholm. Den kommer att 

presenteras och tas emot av det nya bolaget som nu har bildats. Han rapporterade 

vidare att det hade varit samtal kring pastorsutbildningens kursplan där det beslutats att 

de pastorala delarna av utbildningen kommer att förändras något. Ett utbildningsråd för 

högskolan har tillsatts. 

 

Lasse Svensson rapporterade kort från de tre regionala medarbetardygn som redan har 

varit. Det har varit goda samlingar med god uppslutning. Temat för dem är också, liksom 

för kyrkokonferensen, Rötter och vingar. Han hälsade också från kungen, där han och 

hustrun Anna hade varit på middag några dagar före helgens sammanträde. Han hade 

också fått en inbjudan från samfundsminister Stefan Attefall till ett möte om kyrkans roll 

i framtiden. Han berättade vidare att han kommande vecka kommer att åka på den 
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kyrkoledarresa som Sveriges Kristna Råd anordnar till Israel/Palestina. Samtidigt kommer 

EBFs Executive council att ha styrelsesammanträde hos Equmeniakyrkan i Alvik.  

 

Sofia Camnerin berättade att vi också får besök från Kyrkornas Världsråds kansli 

kommande vecka för ett arbetsmöte. De ska både träffa Equmeniakyrkan men också 

Sveriges Kristna Råd och Svenska missionsrådet, mfl. Bildas styrelse kommer också att ha 

ett dygnssammanträde, med anledning av processen kring ett ev samgående med 

Sensus, kommande vecka. 

 

Hans Andreasson, ordförande i teologiska kommittén, kompletterade rapportens 

skrivningar om remissen Tro, dop, gemenskap. Det har kommit in flera synpunkter på 

remissens och dess texters utformning och språk. Syftet var att få igång samtalen och det 

får betraktas som uppnått. Vid helgens sammanträde hade ca 260 svar inkommit. Av 

dem är det ca 90,5 % som förespråkar medlemskap som nu. Av de 90 % har ca 10 % 

tydligt markerat att de kan tänka sig att kombinera det alternativet med något av de 

andra och har resonerat kring det. De som visar en vilja att tänka nytt är tydligast kårer 

från Svenska Frälsningsarmén, de församlingar som tidigare hörde till Metodiskyrkan 

samt församlingar i större städer.  

De tre stora frågorna är hur gör vi med barn som är döpta men inte blir medlemmar, 

med vuxna som döps och också är döpta som barn samt med dem som är medlemmar 

utan att vara döpta. Nästa steg blir att sammanställa en bra rapport kring detta. Det är 

ett omfattande material, så nästa steg kommer ta lite tid. Sofia Camnerin kommer att 

informera om remissen på kyrkokonferensen.  

Sofia Camnerin kompletterade med att det är ett helt fantastiskt material vi har fått in 

samt reflekterade något över att vi valde att kalla det remiss. Att kalla det remiss har lett 

till att flera har trott att det skulle leda fram till ett beslutsunderlag till årets konferens. 

Det är olyckligt, men samtidigt finns anledning att tro att vi inte hade fått in över 260 

svar om det hade hetat något annat. Det är också tydligt att trots kommentarer om att 

man inte förstått språket så har ändå oerhört initierade samtal förts. 

 

Kyrkostyrelsen samtalade något om att det är viktigt att återrapporten blir på ett språk 

som upplevs begripligt samt om kyrkans kärna eller kyrkans gränser – det kan vara 

lättare att komma överens om kärnan och låta gränserna vara lite otydliga. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna och notera de muntliga rapporterna i 

protokollet. 

 

§ 15.6 Rapport från Equmenia  
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Equmenias styrelse hade också sammanträde denna helg och Ida Hennerdals rapport, 

dnr 2014:0004 a, anmäldes därför utan kommentarer. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

att uppmärksamma att Ida Hennerdal kommer sluta som ordförande och tacka för 

det vid lämpligt tillfälle. 

 

§ 16 Kyrkokonferensen 

§ 16.1 Årsredovisning 2013 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en utfallsrapport för 2013, dnr 

2014:0045, samt årsredovisning för 2013, dnr 2014:0042. Hon delade också ut en 

kostnadsspecificering, dnr 2014:0045 b samt en komplettering av årsredovisningens 

not 8, dnr 2014:0042 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumenten. 

att bekräfta mottagandet av aktierna i bolaget Teologiska högskolan AB som 

överförts till Equmeniakyrkan från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 

Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan om totalt 1,5 Mkr. 

att bevilja ett villkorat aktieägartillskott om 3 510 tkr till dotterbolaget Derbo 

Förvaltning AB 

att godkänna de utförda ianspråktagandena och reserveringarna av 

ändamålsbestämda medel. 

att med de framförda synpunkterna godkänna årsredovisningen och därefter 

presentera den för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.2 Verksamhetsberättelse 2013 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsberättelse för 2013, 

dnr 2014:0038. 

 

Kyrkostyrelsen lämnade några synpunkter som att skriva något om Svenska 

Frälsningsarmén och  Växa i tro samt om kopplingen till Trampolin och Equmenia, 

pionjärarbete samt beskriva tydligare hur det gemensamma nationella arbetet stärker de 

lokala församlingarna. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal sammanställa 

verksamhetsberättelsen. 
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att verksamhetsberättelsen inleds med ett förord i kyrkostyrelsens namn. 

att därefter presentera den för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.3 Verksamhetsuppföljning  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsuppföljning, dnr 

2014:0039. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera och slutföra dokumentet. 

att därefter presentera den för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4 Motioner  

§ 16.4.1 Medlemmar – Resursförstärkning  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på motionen, 

dnr 2014:0011 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 

att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4.2 Medarbetare – Klimat, miljö, omställning  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på motionen, 

dnr 2014:0021 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 

att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4.3 Abrahamsbergskyrkan mfl – Fredens väg är möjlig 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på motionen, 

dnr 2014:0019 h. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Torbjörn Jacobsson och Christer Jonsson att till morgondagens 

sammanträde återkomma med ett utifrån dagens samtal redigerat svar på 

motionen. 

 

Vid kommande dags sammanträde anmälde och presenterade Torbjörn Jacobsson 

det redigerade förslaget till motionssvar, dnr 2014:0019 i. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att presentera svaret för kyrkokonferensen. 

att  uppdra åt kansliet att förbereda ett uttalande till kyrkokonferensen som sedan 

cirkuleras till kyrkostyrelsen innan det presenteras för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4.4 Ang diakonens roll och resurser på nationell  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på 

motionerna, dnr 2014:0020 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Hans Andreasson och Per Rydwik att till morgondagens 

sammanträde återkomma med ett utifrån dagens samtal redigerat svar på 

motionen. 

 

Vid kommande dags sammanträde anmälde och presenterade Per Rydwik det 

redigerade förslaget till motionssvar, dnr 2014:0020 d. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4.5 Mölnlycke – Diakonia i Indien 2014:0025 c 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på motionen, 

dnr 2014:0011 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.4.6 Vännäs – Bibelskolor behövs 2014:0027 c 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett redigerat förslag till svar på motionen, 

dnr 2014:0011 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 

att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 16.5 Verksamhetsplan 2015 och 2016  

Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsplan för 2015 och 

2016, dnr 2014:0014 b. 
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Kyrkostyrelsen samtalade om hur verksamhetsplanen på bästa sätt presenteras och 

behandlas på kyrkokonferens, i förhandlingar och på påverkanstorg. Viktigt att få fram 

att det är målen och inte indikatorerna som är föremål för konferensbeslut. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet  

att utifrån dagens samtal redigera handlingen. 

att ta hjälp av den tidigare förtroendemannagruppen för att bolla 

texterna. 

att ta hänsyn till dagens samtal i planeringen av påverkanstorget. 

att därefter föra förslaget till kyrkokonferensen. 

 

§ 16.6 Budget 2015  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget för 2015, dnr 

2014:0023 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigare dokumentet. 

att därefter föra förslaget till kyrkokonferensen. 

 

§ 16.7 Församlingsordning  

Inför sammanträdet hade ett förslag till församlingsordning skickats ut, dnr 2014:0028. 

Olle Alkholm drog nu tillbaka förslaget och föreslog istället att resultatet av remissen Tro, 

dop, gemenskap väntas in för att sedan skriva ett nytt förslag till församlingsordning. 

Behovet av förslag till församlingsordning från församlingarna kan då istället mötas 

genom att anmäla till kyrkokonferensen att det finns ett förslag till församlingsordning 

som tillhandahålles av kansliet vid förfrågan. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att följa det nya förslaget och informera i kyrkokonferensen om att förslag till 

församlingsordning finns att tillgå på kansliet.  

 

§ 16.8 Beslut om ordination av pastorer 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Stefan Andersson och Carla Widén. 

att ta emot Sune Fahlgren, Carina Hulth samt Staffan Johansson, vilka ordinerats i 

Evangeliska Frikyrkan, som pastorer i Equmeniakyrkan. 
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att delegera eventuellt ytterligare beslut om mottagande av pastor från annat 

samfund till arbetsutskottet. 

 

§ 16.9 Beslut om avskiljning av missionärer 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att delegera beslutet om avskiljning och eventuellt mottagande av missionärer till 

arbetsutskottet. 

 

§ 16.10 Förslag om ersättning för förlorad arbetsinkomst 

Per Rydwik anmälde valberedningens förslag om ersättning för förlorad arbetsinkomst, 

dnr 2014:0031 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föra valberedningens förslag till kyrkokonferensen. 

 

§ 16.11 Föredragningslistan   

Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till föredragningslista för 

kyrkokonferensen, dnr 2014:0041. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att ajournera beslutet till kommande dag. 

 

Vid kommande dags sammanträde beslutade kyrkostyrelsen 

att presentera föredragningslistan för konferensen med följande förändringar: 

- Lägga till verksamhetsuppföljningen som presenterades i § 16.3 

- Lyfta ut förslaget om församlingsordning enligt beslut i § 16.7 

- Lägga till Avskiljning av missionärer enligt beslut i § 16.9 

- Lägga till Rapport om gårdsutredningen enligt beslut i § 18 

 

§ 16.12 Plats 2015    

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till tänk gällande var 

kyrkokonferenserna ska vara lokaliserade framöver, dnr 2014:0044. 

Helen Åkerman anmälde och kommenterade en kostnadsberäkning för de förslag som 

finns för 2015, jämfört med beräknade kostnader 2014 och faktiska kostnader 2013, dnr 

2014:0044 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att kyrkokonferensen 2015 ska äga rum under 14 – 16 maj på Svenska mässan i 

Göteborg. 
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§ 17 Ekonomi 

§ 17.1 Ekonomisk rapport 2014  

Marianne Dahl Radhe lämnade en muntlig rapport med utgångspunkt i det som 

skickades ut inför sammanträdet 1 – 2 februari 2014, dnr 2014:0017. Det som tillkommit 

nu är uppgifter om kyrkoavgiften (45,9 Mkr) samt det statliga stödet (8,9 Mkr). Noteras 

bör att Equmeniakyrkan betalar ca 450 000 kr till Skatteverket för att de uppbär 

kyrkoavgift åt kyrkan. Vidare rapporterade hon att ca 14 Mkr hade samlats in under 

januari och februari 2014. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 17.2 Överås     

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en PM om fastigheten Överås, dnr 

2014:0032 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att Equmeniakyrkan övertar fastigheten Överås mot en köpeskilling om 7 – 8 Mkr, 

vilken bestämmes i överenskommelse med Metodistkyrkan i Sverige. 

att Equmeniakyrkan därmed övertar Metodistkyrkans i Sverige ansvar gentemot 

Metodistkyrkan i Danmark i avtal som gjordes dem emellan när Metodistkyrkan 

i Danmark löstes ut ur fastigheten. 

 

§ 18 Gårdsutredningen  

Per Rydwik anmälde gårdsutredningens rapport, dnr 2014:0036. Olle Alkholm 

kommenterade utredningen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bejaka utredningens slutsatser. 

att frågan fortsättningsvis hanteras och arbetas vidare med lokalt/regionalt utifrån 

aktuella behov, tillgång till gårdar och möjlighet att hitta former för ägande och 

drift. 

att  i lämplig form presentera resultatet av gårdsutredningen samt kyrkostyrelsens 

slutsatser på kyrkokonferensen. 

att det material som producerats redigeras och sedan publiceras på hemsidan. 

att i och med detta tacka gårdsutredningen för ett gott arbete. 

att uppdra åt Andreas Möller och Sara Möller att från kyrkostyrelsens sida bereda 

frågan inför presentation i kyrkokonferensen. 
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§ 19 Insamling och kyrkoavgift  

Ordförande hälsade George Olvik välkommen. Han anmälde och presenterade en 

handling om en kyrkoavgiftskampanj, dnr 2014:0040. 

 

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper om de frågor som finns i dokumentet. Vid 

återsamling rapporterades: 

Medlemsavgift: 

Det vore positivt att få ned ansvaret tydligt till församlingsnivå och skulle ge en bättre 

koll på vad man förväntas få in. Dock riskerar en medlemsavgift att förstärka 

uppfattningen om att pengarna går till ”de där i Stockholm” och man förstår inte var de 

tar vägen.  

 

En medlemsavgift skulle bli enhetligare. Människor är också vana vid att det finns en 

koppling mellan medlemskap och att ha en avgift för det. Dock leder det till att få bär 

helheten, vilket är problematiskt. Kopplingen mellan offerdag och bönedag (inte minst 

med besök från Teologiska högskolan, diakonutbildning och kansli) är också viktig att 

värna.  

 

Skulle det vara möjligt att hitta någon mellanväg där man både kan erbjudas att betala 

per faktura och ändå ha kvar de ”vanliga” offerdagarna. 

Gemensam upphandling av kortläsare vore önskvärt. 

 

Höja kyrkoavgiften: 

Bra sätt att få in pengar, men frågan är hur mycket man kan höja innan de vi vill ska börja 

ge kommer tycka att det är för mycket. Engagemanget kring offerdagarna tappas.  

Smidigt och automatiskt och vi kan vara säkra på att pengarna kommer in. Effekten blir 

särskilt stor om vi också kan öka antalet givare. 

 

Dock blir det en liten andel som bär en stor del. Det leder till en snedfördelning både på 

individ- och församlingsnivå. Risken att folk går ur kyrkoavgiften är nog inte så stor, men 

det har en betydelse att anonymiteten går förlorad. 

 

Tror att automatiserade givarformer är medlet för att nå de yngre givarna. 

 

Ett gemensamt samtal följde där bl.a. frågan om vem som egentligen är medlem lyftes. 

Egentligen är det ju församlingarna som är medlemmar i Equmeniakyrkan och inte 

individerna i församlingarna. 
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Gruppernas anteckningar lämnades till George Olvik. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att genomföra en testkampanj mot ett mindre antal 

församlingar med syfte att öka antalet kyrkoavgiftsgivare. 

 

§ 20 Kommunikationsfrågor 

§ 20.1 Opinionsstrategi 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en rapport gällande arbetet med 

opinionsstrategin, dnr 2014:0035. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 20.2 Lägesrapport medlemskommunikation  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en lägesrapport gällande 

medlemskommunikation, dnr 2014:0037. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet  

att  väga in dagens samtal i den fortsatta hanteringen av frågan. 

att bedöma om det är lämpligt och möjligt att bjuda in konsulterna 

från Blue Carrot att presentera utfallet av enkäten vid styrelsens 

sammanträde i juni. 

att beslut i frågan kommer att ske vid styrelsens sammanträde i september. 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 21 Folkhögskolerelaterat 

§ 21.1 Nominera ordförande för fastighetsbolaget i Bromma 

Olle Alkholm anmälde muntligt att ägarna till fastighetsbolaget som ägs av Teologiska 

högskolan och Bromma folkhögskola gemensamt för fastigheterna i Bromma, har bett 

kyrkostyrelsen att nominera en ordförande för nämnda fastighetsbolag. 

Marianne Dahl Radhe informerade också om att hon och Ann-Sofie Lasell har blivit 

kallade till ett möte med Svenska Baptistsamfundet, Lidingö folkhögskola samt 

Teologiska Högskolan angående överföringen av fastigheten Mattan 6 samt frågor 

gällande ombyggnad och flytt. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
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att tillsättning av bolagsordförande ska ske i samråd mellan Equmeniakyrkan och 

ägarna fastighetsbolaget. 

att tillstyrka att Lennart Schönning väljs som ordförande i bolaget. 

 

§ 21.2 Utse representanter vid folkhögskolornas stämmor 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse följande representanter: 

Bromma 8 april kl. 13  Torbjörn Jacobsson, ev  

Härnösand 2 april ca kl. 17  Jacob Östervall 

Karlskoga 10 april kl. 15–18  Susanne Rodmar 

SVF 28 april ca kl. 16  Göran Bondesson 

att  uppdra åt kansliet att också utse en representant till var stämma. 

 

§ 22 Samordning av upphovsrättsavtal 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till samordning av 

upphovsrättsavtal, dnr 2014:0034. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med nedanstående villkor bemyndiga kansliet att för samtliga församlingars 

räkning sluta samordningsavtal med Stim och Bonus Presskopia. 

att sådana avtal villkoras så att församlingarnas intressen tillvaratas och deras 

administrativa börda minskar, att motparten visar att rörelsens 

kompositörer och textförfattare med flera intressenter kan utverka skäliga 

ersättningar för sina alster, samt att motparten på ett rimligt sätt ersätter 

Equmeniakyrkan för samordningsansvaret. 

att kostnaderna för dessa båda avtal ska fördelas på samtliga församlingar, 

med undantag för de församlingar som själva sluter avtal med den ena eller 

andra upphovsmannaorganisationen. 

att uppdra åt kansliet att avgöra om och i så fall vid vilken nedre gräns (minsta 

antal betjänade) församlingen ska räknas bort från fördelningsnyckeln. 

att uppdra åt kansliet att undersöka möjligheten till motsvarande 

samordningsavtal med CCLI. 

 

§ 23 Missionssyn 

Ordförande hälsade Bertil Svensson välkommen. Bertil anmälde och kommenterade ett 

förslag till missionssyn för Equmeniakyrkan, dnr 2014:0043. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera dokumentet. 
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att samtalsunderlag till en missionssyn, historien för dokumentets framtagande 

samt att den därpå följande processen för dess bearbetning presenteras i 

kyrkokonferensen med en uppmuntran att föra samtal i församlingar.  

 

§ 24 Tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 

 

§ 25 Tidigare protokoll 

Arbetsutskottet 2014-02-18 

Kyrkostyrelsen 2014-02-01 – 02  

Fördelningsrådet 2013-09-13, 2013-12-09 

 

Torbjörn Jacobsson anmälde en fråga om det är en felskrivning i § 16.2 i arbetsutskottets 

protokoll. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att ändra § 16.2 i arbetsutskottets protokoll från 2014-02-18 

så att de två sista meningarna i brödtexten lyder: ” De första tio åren kommer 

enbart avkastningen att delas ut. Därefter kan själva kapitalet också delas ut.” 

att därefter lägga protokollen till handlingarna. 

 

§ 26 Kommande sammanträden 

2014 

28/5 (kväll)  i samband med kyrkokonferensen 

29-31/5   Kyrkokonferens 

31/5   Konstituerande möte senast kl. 21 

14/6   kl. 10.30 – 16  

5-7/9 

25-26/10 

5-6/12 

 

2015 

6-7/2 

13-15/3  

13/5 (kväll)  i samband med kyrkokonferensen 

14-17/5   Kyrkokonferens 

13/6 

4-6/9 
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§ 27 Kommande evenemang 

Equmenias riksstämma – Göran Bondesson kommer vara med. Per Rydwik kommer vara 

med någon dag. 

Equmenias styrelsemöte i samband med riksstämman – Per Rydwik kommer vara med, 

Christer Jonsson kommer försöka hålla kvällen fri. Möjlighet att delta per telefon 

diskuterades vid styrelsernas gemensamma sammanträde i februari. 

Sveriges Kristna Råds årskonferens 14 – 15 maj i Örebro. Anmäl intresse till Olle. 

15/6 Diakonias årsmöte Taberg, Christer Jonsson ska försöka vara med. 

Ann-Sofie Lasell och Göran Bondesson representerar Equmeniakyrkan på Bildas stämma 

23 – 24 maj. 

 

§ 28 Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet med en bön. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Per Rydwik   Susanne Rodmar 

Ordförande   Vice ordförande 

 

 

 

Jacob Östervall 

Justerare  

 


