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§ 48 Inledning 

§ 48.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet och inledde med en kort andakt över söndagens 

text. 

 

§ 48.2 Närvaro  

Tomas Bjöersdorff, Göran Bondesson, Miriam Carlsson, Margareta Larsson och Sara 

Möller hade anmält förhinder. Dan Brännström och Marianne Nordin hade anmält att de 

behövde avvika i förtid. 

 

§ 48.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Christer Jonsson att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 48.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

 54.5 John och Sonja Österbergs stiftelse 

 55.1 Kommunikationsstrategi 

 55.2 Arbetsutskottets sammanträden 

 

§ 48.5 Kyrkoledarnas rapport 

Olle Alkholm rapporterade muntligt att Bilda och Sensus vid sina respektive stämmor den 

23 maj 2014 beslutat att gå vidare med arbetet med att bilda ett gemensamt 

studieförbund. 

 

Han rapporterade vidare att det för närvarande finns ca 20 sökande till tjänsten som 

rektor vid Sjöviks folkhögskola, varav flera med kyrklig bakgrund. Anders Andersson, 

skolchef vid Södra Vätterbygdens folkhögskola, har sagt upp sig och kommer att arbeta 

vid Betaniastiftelsen. Kyrkoledningen följer arbetet med att rekrytera ny rektor i 

samarbete med styrelsen för folkhögskolan. 

 

Samtalen med Svenska kyrkan kommer inte att leda till formella beslut 2015 utan siktar 

på 2016. För att kunna fatta beslut redan 2015 hade tiden kring advent och jul 2014 

behövt användas som remissperiod. Det blir olyckligt och beslut kommer därför att vänta 

till kyrkokonferens och kyrkomöte 2016.  

 

Ett förslag till avtal/letter of agreement med Metodistkyrkan i Norden och Baltikum 

kommer vara klart för underskrift under hösten 2015. 
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I slutet av maj invigdes det nyrenoverade arkivet på Döbelnsgatan 12. Där förvaras för 

närvarande material från Svenska Missionskyrkan och Metodistkyrkan. När arkivgruppen 

har sina möten (inför beslut om arkiv vid kyrkostyrelsens sammanträde i oktober) 

kommer de att ha sina möten här.  

 

Löneförhandlingarna är klara. Lönerna som betalas ut ökar med sammanlagt 2,7 %. 

 

Lasse Svensson är denna helg i Uppsala för att vara med när ärkebiskop Anders Wejryd 

lägger ner staven och den nya ärkebiskopen Antje Jackelén installeras. 

 

Under sommaren kommer Equmeniakyrkan på olika sätt medverka vid Almedalsveckan 

och på Hönökonferensen. Andra halvan av augusti arrangeras traditionsenligt en 

utfrågning av samtliga partiledare, Vårgårda möte. Britta Hermansson leder 

utfrågningarna och minst en kyrkoledare är med vid varje utfrågning. Vidare kommer 

Sofia Camnerin vara med vid Kyrkornas Världsråds centralkonferens i juli och Lasse 

Svensson vid Baptist World Associations årskonferens. 

 

Olle rapporterade vidare att planeringen av regionfesterna är igång. 

 

När det gäller studenthemmen Micklagård i Lund och Waldenströmska i Uppsala har en 

grupp bestående av Olle Alkholm, Marianne Dahl Radhe och Bertil Svensson bildats. De 

ska se över möjligheterna att få församlingarna att ta ett större ansvar. Olle kommer åka 

till Waldenströmska i augusti för att skaffa sig en bild av verksamheten. 

 

Sofia Camnerin rapporterade att kyrkoledarkollegiet hade mötts i början av veckan i 

Jönköping. Kyrkohandbokskommitténs arbete hade redovisats. Vidare diskuterade 

kollegiet några av de frågor som är aktuella i teologiska kommittén.  

En beskrivning av handbokskommitténs arbete och tidsplan finns på hemsidan 

(direktlänk skickades till kyrkostyrelsens ledamöter). Planen är att en ny handbok ska 

vara möjlig att ta i bruk 1 advent 2016.  

 

Sofia rapporterade också att samtalen med Diakonia om hur framtiden kan se ut går 

vidare. De fem arbetsgrupperna har nu skickat in sina underlag till styrgruppen. I slutet 

av augusti kommer frågan diskuteras av de båda organisationernas ledningsgrupper. 

Målet är ett samarbetsavtal och det kan eventuellt finnas ett utkast redan till 

kyrkostyrelsens kommande sammanträde i september. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
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att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 48.6 Equmenias rapport 

Joakim Lundqvist rapporterade muntligt att han, som ny ordförande, just nu är i en fas av 

betraktande och orientering och återkommer om tankar och idéer för riktning etc. 

 

Equmenia är just nu i slutfasen av projekt 1, som innebär att föreningarna gör nya 

normalstadgar som relaterar till Equmenia och inte till bildarsamfundens gamla 

ungdomsorganisationer. Ca 100 föreningar är av olika skäl inte helt färdiga ännu. 

 

Han rapporterade också att Equmenia är mitt i utvärderingen av den första riksstämman 

som var en vanlig helg utan extra lediga dagar. Det de har kunnat se hittills verkar som 

att upplevelsen är positiv, trots att det inte funnits lika mycket utrymme för konserter, 

seminarier etc. Störst kritik har inkommit gällande att två av gudstjänsterna saknade 

möjlighet till förbön. Inför utvärderingen av kyrkokonferensen senare i sammanträdet 

skickade han därför med lite extra beröm för att Equmeniakyrkan lyckades ha utrymme 

för förbön i samtliga gemensamma gudstjänster. 

 

Equmenia kommer vara representerat vid Almedalsveckan, Hönökonferensen och Frizon. 

Ev kommer Joakim också vara med någon av kvällarna vid Vårgårda möte. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 49 Utvärdering kyrkokonferensen 

Kyrkostyrelsen samtalade i grupper utifrån vissa rubriker. Grupperna redovisade sedan: 

 

Förhandlingarna: 

- God stämning trots vissa tendenser till ”vi och dom” (ombud – kyrkostyrelse). 

- Kyrkostyrelsen fick mycket positiv feedback direkt i konferensen för sitt sätt att 

justera förslag till beslut på påverkanstorget och för att hela styrelsen syntes i 

förhandlingarna och inte bara några få aktiva. 

- Tidsplaneringen – vissa genomgångar fick alldeles för lite tid, samtidigt som vissa 

informationspunkter fick väldigt mycket tid. 

- Tekniken måste fungera! 

- Kritik mot att handlingarna inte skickades ut till ombuden framfördes i konferensen. 

Styrelsen är dock enig om att vi måste fortsätta på den inslagna vägen, men bli bättre 

på att kommunicera hur den ser ut och varför vi går på den. 

- Väldigt roligt att det blev så spänstig diskussion kring verksamhetsplanen! 
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Påverkanstorget 

- Lokalerna fungerade bra.  

- Processledarna måste vara neutrala. 

- Trångt. Det leder till minskad lust att vara där. Det måste vara lätt att komma fram 

för att man ska kunna påverka. 

- Kan man använda påverkanstorget till sånt som inte ska beslutas för förankring etc? 

- Vore bra med möjlighet att lämna in input i förväg som finns tillgängliga på 

påverkanstorget sedan. 

 

Gudstjänsterna 

- Bra gudstjänster med mycket bra predikningar.  

- Utrymme för förbön. 

- Bra bredd, bra fokus, en gnutta långa.  

- Skulle också vara intressant att lyfta lite lokala predikanter som komplement till 

kyrkoledare. 

 

Kvällsamlingarna 

- De var bra, de vi hann med! 

- För vem planerades utbudet? Det kändes lite likriktat.  

 

Övrigt 

- Filadelfiakyrkans brist på ventilation och tillgänglighet… 

- Kul att Sändarens reportage var så positivt. För övrigt har vi svårt att lyckas göra 

avtryck i media.  

- Fin och värdig avtackning av Ann-Sofie Lasell. 

- Lokalen är sådär. Å andra sidan är det otroligt härligt att få fira gudstjänst i en 

kyrkolokal.  

- Stockholm som plats är väldigt o-charmig. Det blir anonymt.  

- Det måste vara paus för fika, inte fika under tiden. 

- De förberedda luncherna från kaféet var bra.  

- Varför står inte evangelisternas kväll med i programmet? Det känns som att det är en 

del, även om inte konferensen formellt har börjat då. 

- Prata inte om konferensen som nedbantad. Finns risk att folk avstod från att åka för 

att det inte kändes som en prioriterad konferens. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera samtalet i protokollet. 
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§ 50 Verksamhetsplanen och kopplingen till regionerna 

Vid kyrkostyrelsens konstituerande sammanträde den 31 maj 2014 lyftes frågan kring 

hur verksamhetsplanearbetet kopplas till regionerna. Då beslutades att flytta frågan till 

dagens sammanträde. 

 

Sofia Camnerin redogjorde för hur kollegiet hade resonerat kring frågan. Det kommer att 

skapas en mindre grupp för att jobba med matriser kopplade till verksamhetsplanens 

mål. Vid personaldagarna 1 – 4 september ska frågan lyftas med all nationellt och 

regionalt anställd personal. 

 

Alla regionala kyrkoledare är införstådda med att frågan ska lyftas med de regionala 

förtroenderåden eller vid regionfesterna. Kyrkostyrelsens ledamöter uttryckte också att 

de gärna finns tillgängliga som resurser vid de tillfällen verksamhetsplanen diskuteras i 

regionerna. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att säkerställa att frågan lyfts i alla regioner. 

att utse Sara Möller, Miriam Carlsson och Lars Dalesjö till att vara kansliets 

referensgrupp i kyrkostyrelsen i det fortsatta arbetet med verksamhetsplanen. 

 

§ 51 Internationell plan 

Ordförande hälsade Bertil Svensson och Ulrika Morazán välkomna. De anmälde och 

kommenterade ett förslag till internationell långsiktig plan, dnr 2014:0050 b. 

 

Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen tackade för dokumentet och det gedigna arbete som 

ligger bakom, men lyfter några områden som måste göras tydligare: 

- En sexårig plan behöver vara tydligare med prioritering och fokusering.  

- Samarbetet med Diakonia måste lyftas väsentligt. I relation till vårt pågående arbete 

om samverkansavtal med Diakonia kan vi inte i en internationell plan benämna dem 

som ”en av många organisationer”.  

- Den teologiska missionssynen som syns i dokumentet är den missionssyn som rådde 

fram till 1990 ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar”. De senaste två 

decennierna har flera av världens kyrkor, våra bildarsamfund inkluderade, mer 

arbetat utifrån den missionsbefallning som finns i Johannes evangelium ”Som Fadern 

har sänt mig, sänder jag er”. Equmeniakyrkan bör i detta sammanhang följa i sina 

bildarsamfunds fotspår. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
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att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal fortsätta arbetet med en 

internationell långsiktig plan för återrapportering vid sammanträdet i oktober. 

 

§ 52 Internkommunikation - medlemskommunikation  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade rapporten som Blue Carrot, en 

konsultfirma som har undersökt frågan kring internkommunikation och 

medlemskommunikation, hade avgett till ledningsgruppen, dnr 2014:0062. 

 

Ett samtal följde om tillförlitligheten i undersökningen och frågan Vad drar vi för 

slutsatser av vårt sätt att undersöka vår verklighet? ställdes. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 53 Fastighetsfrågor  

§ 53.1 Överås 

Marianne Dahl Radhe och Sofia Camnerin anmälde och kommenterade Idé och vision om 

Överås, dnr 2014:0059. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

att ställa sig bakom beskriven inriktning i rapporten. 

 

§ 53.2 Mattan 6 

Marianne Dahl Radhe rapporterade muntligt: 

- Vi har skrivit avtal med THS AB om anslag för 2014. Uppföljning ska ske i oktober. 

- Arbetsutskottet har tidigare beslutat om bidrag om 1 Mkr som bidrag för 

flyttkostnaderna för folkhögskolan. Samtal om eventuellt ytterligare bidrag för 

lokalanpassningar förs. 

- Det har varit en del diskussioner om räntor etc gällande fastigheterna. En ränta 

kommer att fastställas och kopplas till en försäkran om att fastigheten inte säljs. 

Förhoppningsvis kommer hela affären kring fastigheterna vara klar till 1 juli 2014. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 54 Ekonomiärenden 

§ 54.1 Kvartalsrapport Derbo Förvaltning AB 
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Per Rydwik och Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en kvartalsrapport 

från Derbo Förvaltning AB, dnr 2014:0063. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

att  godkänna att Derbo inte löst revers relaterade till den försålda fastigheten på 

Rindögatan. 

att  frågan bereds av arbetsutskottet vid kommande sammanträde för eventuellt 
beslut vid styrelsens kommande sammanträde. 

 

§ 54.2 Räntemodell för församlingslånen 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till räntemodell för 

församlingslånen, dnr 2014:0064. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa principen att räntan för församlingslånen bestäms till STIBOR1 3 mån 

+ 1,4 % kvartalsvis i förskott. 

att  räntan på församlingslånen ändras först när Stibor 3 mån ändras med mer än 

0,25 %. 

att räntemodellen tillämpas fr.o.m. 1 juli 2014 och gäller tillsvidare. 

 

§ 54.3 Ram till fördelningsrådet  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ram för 

fördelningsrådet, dnr 2014:0068. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa de ekonomiska ramarna för församlingsbidragen enligt följande: 

 Allmänna församlingsbidrag 12 Mkr 

 Församlingsbidrag till polis-/studenttjänster 2,2 Mkr 

 Bidrag till församlingsgrundande/återplantering 3,1 Mkr 

 Summa 17,3 Mkr 

att uppdra åt kansliet att utreda frågan om utdelning från Gotlandsfonden och 

fonden Sociala Missionen för beslut vid kyrkostyrelsens kommande 

sammanträde i september 2014. 

 

§ 54.4 Baptistsamfundets pensionsstiftelse 

                                                      
1 Här kommer jag förklara vad STIBOR är. 
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Länsstyrelsen hade begärt ett kompletterande beslut gällande övertagandet av 

Baptistsamfundets pensionsstiftelse. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att Equmeniakyrkan övertar ansvaret för pensionsutfästelserna. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

§ 54.5 John och Sonja Österbergs stiftelse 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade årsredovisning för John och Sonja 

Österbergs stiftelse, dnr 2014:0065. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa årsredovisningen i enlighet med förslaget och överlämna den till 

revisorerna för granskning. 

att uppdra åt kansliet att utreda möjligheterna att ansöka om permutation för 

stiftelsen och överföra innestående medel till ändamålsbestämda medel. 

  

§ 55 Tillkommande ärenden 

§ 55.1 Kommunikationsstrategi 

Tomas Bjöersdorff hade anmält ett förslag till beslut gällande kommunikationsstrategi, 

dnr 2014:0069. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att, i möjligaste mån, ta hänsyn till innehållet i skrivelsen i 

det arbete som redan pågår kring medlemskommunikation som ska 

rapporteras vid kyrkostyrelsens kommande sammanträde i september 2014. 

 

§ 55.2 Arbetsutskottets sammanträden 

Hans Andreasson lyfte frågan hur vi på ett smidigare sätt får kommunikationen mellan 

övriga styrelseledamöter och arbetsutskottet att fungera om man som styrelseledamot 

skulle vilja lyfta något för beredning i arbetsutskottet inför beslut i kyrkostyrelsen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga till de datum som redan är bestämda för arbetsutskottets sammanträden 

i listan över kommande sammanträden i kyrkostyrelsens protokoll. 

 

§ 56 Kommande sammanträden 

 

2014 
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25/8 kl. 16.00 – 19.00  Arbetsutskottet 

5/9 kl. 17.00 – 7/9 kl. 15.00 

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 

 

§ 57 Kommande evenemang 

Olle Alkholm påminde om att planera för att vara med på regionfesterna i höst: 

4 okt  Stockholm Öst 

11 okt  Nord Väst 

18 okt  Syd 

25 okt  Mitt Svealand 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att inför beslut om fördelning av regionfesterna mellan kyrkostyrelseledamöterna 

vid kommande sammanträde i september uppmana varandra att fundera på 

vilka man kan vara med på. 

 

§ 58 Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras: 
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Per Rydwik   Christer Jonsson 

Ordförande   Justerare 

 


