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§ 40
Inledning
§ 40.1 Sammanträdet öppnas
Kyrkostyrelsens nye ordförande Tomas Bjöersdorff hälsade alla välkomna och öppnade
sammanträdet. Sammanträdet inleddes med en kort andakt av Andreas Möller.
§ 40.2 Närvaro
Margareta Larsson hade anmält frånvaro.
§ 40.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Andreas Möller att jämte ordförande justera protokollet.
§ 40.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
45.1
Regionala förtroenderåden under hösten
Välkomnande av nya ledamöter
§ 41
Tomas Bjöersdorff hälsades välkommen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
också skicka en hälsning till Margareta Larsson via Torbjörn Jacobsson.
Presentation
§ 42
Kyrkostyrelsen presenterade sig för Tomas och fick också lära känna honom lite närmare.
§ 43
Konstituering av kyrkostyrelsen
§ 43.1 Val av vice ordförande
Kyrkostyrelsen beslutade
att
till vice ordförande utse Per Rydwik.
§ 43.2 Val av arbetsutskott
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse ett arbetsutskott omfattande ordförande, vice ordförande samt ytterligare
två personer.
att
dessa två ska vara Miriam Carlsson och Christer Jonsson.
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§ 44
Firmatecknare för Equmeniakyrkan
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Tomas Bjöersdorff (19550726-6954), Lasse Svensson (19710528-4850),
Olle Alkholm (19580131-2918), Sofia Camnerin (19710719-2440) och Marianne
Dahl Radhe (19611118-2009) att två i förening teckna Equmeniakyrkans (org nr
252004-7131) firma.
att
samtliga tidigare firmateckningsrätter härmed återkallas.
att
förklara paragrafen för omedelbart justerad.
§ 45
Tillkommande ärenden
§ 45.1 Regionala förtroenderåden under hösten
Sara Möller lyfte att för att inleda en kommunikation med regionerna inför
verksamhetsplanearbetet under hösten så behöver kontakt med de regionala
kyrkoledarna tas redan nu, så att det kan komma med i planeringen inför rådslag/fester.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
föra upp frågan på dagordningen till kommande sammanträde den 14 juni
2014.
att
de ledamöter som inte kan närvara den 14 juni kan vända sig till Lasse Svensson
för att på så sätt föra in sina synpunkter i sammanträdet.
att
uppdra åt kansliet
att
utreda möjligheterna att förlägga oktobersammanträdet vid
samma ställe som någon av de regionala fester som är samma
dag.
att
information om att verksamhetsplanearbetets plats vid de
regionala medarbetardagar som planeras under hösten delges de
ansvariga för den planeringen.
§ 46
Kommande sammanträden
2014
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
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§ 47
Avslutning
Avslutningsvis kände styrelsen sig nöjda med sina insatser under kyrkokonferensen och
tackade särskilt Marianne Dahl Radhe och Per Rydwik för rapporteringen kring
årsredovisningen idag. Många ombud och deltagare hade också uttryckt sin tacksamhet
för att och hur det gjordes.
Ordförande avslutade sammanträdet.
Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare
Justeras:

Tomas Bjöersdorff
Ordförande

Andreas Möller
Justerare
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