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Anne Grudeborn, pastor i Equmeniakyrkan, Lerkil, hälsade kyrkostyrelsen välkommen till en av 

kyrkans nyaste församlingar. Församlingen startade vid 1 advent 2014 efter ett år som 

församlingsplantering. Kyrkobyggnaden, där sammanträdet hölls, hade möjliggjorts tack vare en gåva 

från Trefaldighetskyrkan i Stockholm innan den lades ner under 2014. Även ljusbärare, 

altarljusstakar, m.m. flyttades till Västkustgården när Trefaldighetskyrkan avsakraliserades.  

Församlingen hade 21 medlemmar när den startade och består nu av 28 medlemmar. Många av dem 

är ungdomar och ännu fler ungdomar är engagerade i församlingens verksamhet. Vad som är pionjärt 

kan variera från sammanhang till sammanhang så därför var det ett stort och viktigt steg när 

församlingens startade sjöscouter under hösten 2015. För att göra sig kända i bygden har det visat sig 

effektivt att dela ut flygblad i postlådorna och med jämna mellanrum bjuda på kaffe och bullar vid 

Ica-butiken.  

Västkustgården firar 50 år i år och församlingsplanteringen är ett resultat av många års tidigare 

arbeten och en önskan om att det skulle bli församling här. Nu finns det en församling med 

sjöscouter, kör, öppen förskola i samarbete med Svenska kyrkan och regelbundet gudstjänstfirande. 

Nu börjar det jobb som kan vara tungt och svårt på riktigt – att få ruljangs och långsiktighet. 

 

§ 12 Inledning 

§ 12.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet. 

 

§ 12.2 Närvaro  

Christer Jonsson och Hani Ghattas hade anmält frånvaro. Miriam Carlsson, Andreas Möller och 

Lyra Sema hade anmält sen ankomst. Susanne Rodmar och Sara Möller hade anmält att de 

behöver avvika under lördagen. 

 

§ 12.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Margareta Larsson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 12.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

18.7 Försäljning av fastigheter 

22.1 Skrivelse från Ansgarskyrkan, Lidingö 

22.2 Förslag till ändring av delegationsordningen avseende 

fastighetsförsäljning 

22.3 Örestrand 

22.4 Partsbyte Missionsskolan 1 

22.5 Representation i THS styrelse 
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§ 12.5 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0002 b. Han 

hälsade också särskilt från samarbetskyrkorna i Thailand och Burma där han nyss varit på 

besök. Equmeniakyrkan hade också haft en delegation i Libanon och Syrien, som även 

besökte Homs, i februari. Det var mycket uppskattat och besök från Sverige betyder mycket 

då många från de trakterna har flytt just till Sverige. Anders Marklund, som var den som drev 

projektet med en båt i Medelhavet, var med på resan och kunde ta fram ett embryo på 

förslag till projekt som går ut på att utnyttja de kontakter vi faktiskt har i området, Pray and 

prepare for peace in the Middle East Projektet syftar på att inom tre huvudområden, bön, 

barn och bildning, hjälpa barnen att inte bli en ”förlorad generation” avseende t.ex. skolgång.  

 

Olle Alkholm rapporterade också att två personer hade besökt European Conference of 

Reformed Churches i Wien. Samtalen där hade till största delen handlat om 

flyktingsituationen, reformationsfirandet 2017 och frågan om europeiska reformerta 

alliansen ska ansluta sig till en ca 20 år gammal ekumenisk överenskommelse som främst är 

en markering att kyrkorna har samma syn på människans förhållande till Gud. Teologiska 

kommittén hade fått uppdraget att se över detta innan ett svar på Equmeniakyrkan lämnas. 

Vi kommer inte ansluta oss som samfund, men kan ge ett yttrande till den europeiska 

alliansen. 

 

Han rapporterade också att köpehandlingarna gällande Immanuelskyrkans i Gävle tidigare 

fastighet nu är undertecknade och att kapellet på Ljusterö är sålt. 

 

Joakim Lundqvist anmälde som sakupplysning gällande den skriftliga rapporten att Maria 

Melin inte är anställd av Equmeniakyrkan utan av Equmenia. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 12.6 Rapport från Equmenia 

Joakim Lundqvist rapporterade muntligt att Equmenia just nu är inne i en process med att 

arbeta mer gåvobaserat. En konsekvens av det är att man håller på att se över hur 

samarbetet mellan nationell och regional nivå ser ut och kan bli bättre så att föreningarna 

möts av samma information i olika fora. 

 

Han rapporterade också att han kommer tillbaka på halvtid i maj efter föräldraledighet. 

 

Kyrkokonferensen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 
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§ 13 Kyrkokonferensen 

§ 13.1 Motioner 

§ 13.1.1 Motion angående småförsamlingars framtid 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0007 d. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 

att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 13.1.2 Motion angående uttaxering av avgifter grundat på medlemsantal 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0008 d. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att presentera svaret för kyrkokonferensen. 
 

§ 13.1.3 Motion angående utbildningsinsats om islams grundläggande texter 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0009 d. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att presentera svaret för kyrkokonferensen. 
 

§ 13.1.4 Motion angående att skapa regionala tjänster för församlingsarbetare 

med annan språktillhörighet än den svenska 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0010 d. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 
 

§ 13.1.5 Inga kärnvapen i Sverige 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0011 d. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till söndagens sammanträde.  
 
Inför återupptagandet av frågan vid söndagens sammanträde hade den omdiskuterade 
skrivningen sänts ut till kyrkostyrelsen i sju olika varianter. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att skrivningen ska vara: 

En förändring av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade försvarssamarbeten, 
får inte innebära att kärnvapen på något sätt introduceras på svenskt territorium eller 
att Sverige blir beroende av andra länders kärnvapen. 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 
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§ 13.1.6 Handla för fred i det Heliga landet 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:001 e. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 
 

§ 13.1.7 Motion angående utbildning och fortbildning av Equmeniakyrkans 

medarbetare 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0013 c. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera motionssvaret. 
att därefter presentera svaret för kyrkokonferensen. 
 

§ 13.1.8 Motion angående gemensam löneadministration 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2016:0033 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bordlägga frågan till söndagens sammanträde. 

att inför söndagens sammanträde uppdra åt Per Rydwik och Andreas Möller att formulera 

ett förslag till ny skrivning. 

 

När frågan återupptogs på söndagen presenterade Per Rydwik ett uppdaterat förslag, dnr 

2016:0033 c.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att presentera svaret för kyrkokonferensen. 

 

§ 13.2 Verksamhetsberättelse 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsberättelse, 

dnr 2016:0023 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera verksamhetsberättelsen. 

att därefter presentera den för kyrkokonferensen. 

 

§ 13.3 Verksamhetsgranskande utskottets yttrande 

Verksamhetsgranskande utskottets yttrande hade skickats till kyrkostyrelsen, dnr 2016:0047. 

Ett samtal följde. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal förbereda ett svar för beslut per capsulam 

i arbetsutskottet. 

 

§ 13.4 Återrapport från förra kyrkokonferensen  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en reviderad återrapport till kyrkokonferensen, 

dnr 2016:0030 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föra rapporten till kyrkokonferensen. 

 

§ 13.5 Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan 

Hans Andreasson anmälde och kommenterade förslag till kyrkohandbok för Equmeniakyrkan, 

dnr 2016:0040, 2016:0045 och 2016:0045 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att ta emot kyrkohandboken för användning i Equmeniakyrkans församlingar. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uttrycka ett varmt tack till Hans Andreasson för det stora arbete han har lagt ner i 

arbetet med kyrkohandboken. 

 

§ 13.6 Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ekumenisk överenskommelse med Svenska 

kyrkan, dnr 2016:0019 c. Sedan kyrkostyrelsens beslut i januari att föra överenskommelsen 

till kyrkokonferensen hade Svenska kyrkans biskopar kommit med förslag till ändringar de såg 

som redaktionella.  

 

Kyrkostyrelsen diskuterade frågan livligt. Utifrån utgångspunkten att förslaget hade 

förändrats lyftes återigen frågan om att föra upp frågan om den ska till konferensen eller 

inte. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Olle Alkholm att i samtal med Svenska kyrkans handläggare sträva efter att 

återta skrivningen i enlighet med tidigare version. 

att oavsett utgång i samtalen med Svenska kyrkan angående förändringen, föra förslaget 

till kyrkokonferensen. 

 

Mot beslutet att föra förslaget till överenskommelse till kyrkokonferensen reserverade sig 

Lars Dalesjö med följande motivering: 

Mot bakgrund av nedanstående yrkar jag avslag på förslaget till Ekumenisk överenskommelse 

mellan Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan: 
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Tidigare samarbetsavtal 

De tidigare samarbetsavtalen mellan Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Metodistkyrkan 

upprättades mellan tre kyrkor vars tolkning av dopet i stort sett sammanföll. När nu 

Equmeniakyrkan, med ett icke obetydligt antal församlingar och pastorer med baptistisk 

bakgrund och enligt stadgarna medlem i Baptist World Alliance (BWA) och European Baptist 

Federation (EBF), sätter sig i överläggningar hoppades många att detta skall ske från nya 

förutsättningar. Nu skulle baptisternas speciella bidrag till helheten få komma till uttryck. 

 

I överenskommelsens text framhålls mångfaldens välsignelse och rikedom. Ett teologiskt rikt 

språk används och det framhålls hur respekt för de olika bakgrunderna är viktig att visa. Men 

de frågor som inte kunde lösas vid överläggningar mellan Svenska kyrkan och 

Baptistsamfundet har inte heller nu lösts. Till överläggningarna har man tagit med sig de 

begrepp som sedan 1500-talet legat till grund för spänningar mellan de två teologiska 

modellerna bakom dop, där nedsättande omdömen som skapat stora avstånd och under 

långa tider medfört förföljelser mot baptismen överraskande nog fortfarande används. 

 

Undvik diskriminerande begrepp 

Då man söker förstå hur diskriminerade grupper uppfattar språket hos dem som befinner sig 

i maktställning, framgår det att det är den diskriminerade gruppens erfarenheter som måste 

beaktas särskilt. Den måste få ha företräde då man vill rensa språket från nedvärderande ord 

och begrepp. En kyrka med makt som Svenska kyrkan borde ha satt sig in i hur deras 

vokabulär fungerar innan den vid överläggningarna kräver tolkningsföreträde för deras syn 

på ”omdops”-begreppet. De borde veta att en baptistpastor inte ”döper om”, en 

baptistförsamling erbjuder inte ”omdop", slarvar inte med ”dop igen” till höger och vänster 

utan respekt. Att ändå beskriva pastorer eller församlingar i sådana termer är långt ifrån att 

bygga den bejakade kyrkogemenskap, som dokumentet hävdar ska vara intentionen. 

 

Inget har hänt - de församlingar i Equmeniakyrkan som enligt Svenska kyrkan praktiserar 

omdop kommer inte att kunna sluta lokala avtal  

Språkbruket visar hur litet vi rört oss framåt i dopfrågan de senaste 200 åren i Sverige. Men 

inom världsbaptismen har beundran och intresse väckts att följa svenska baptisters resa 

genom ett öppet ekumeniskt landskap där man varit beredd att för enhetens skull flexibelt 

ompröva sin position. Denna utveckling tycks tyvärr inte väcka någon större respekt eller 

intresse för att söka en ny relevant position i dopfrågan i de ekumeniska samtalen med 

Svenska kyrkan. Tvärtom ges vi, som läser avtalsförslaget, intrycket av att gruppen av 

”omdopsförsamlingar” ska särbehandlas och placeras där de hör hemma; i marginalen.  

”Församlingar som tecknar ett lokalt avtal är överens om att sådan praxis som Svenska 

kyrkan kan tolka som omdop inte förekommer. I de fall där förutsättningar saknas för ett 

lokalt avtal i överenskommelsens bemärkelse, kan församlingar samverka i den bredare 

ekumeniken på orten.”  
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Det framgår tydligt av förslaget till överenskommelse att Svenska kyrkan kräver och ges 

absolut tolkningsföreträde och en auktoritativ, ensidig rätt att upphäva ett avtal som är 

baserat på deras egen doptradition som oförändrat hävdas som normerande för att de ska 

kunna bejaka en annan kyrka och samverka med denna.  

 

Vem är det som ”äger” dopet?  

Är det Gud? Är det samfundet/kyrkan? Är det den lokala församlingen/pastorn/prästen? Är 

det den enskilde? På sidan 25 står det i inledningen av dop-kapitlet att ”när det gäller synen 

på dopets grundläggande innebörd råder enighet mellan kyrkorna: dopet är en Guds gåva till 

frälsning som ger förening med Kristus och hans kyrka”. Vi är tydligen alla överens om att det 

är Gud som ”äger” dopet i första hand, eftersom det är Gud som ger oss dopet som gåva. I 

sammanfattning av dop och nattvard står det att ”genom tron förmedlar de Kristi närvaro, 

Guds nåd till försoning och upprättelse samt öppnar för en gränsöverskridande gemenskap 

mellan människor”. Dopet är alltså Guds gåva till människor som genom tron på Kristus 

öppnar för en gränsöverskridande gemenskap. Då bör det vara den människa som tar emot 

dopet som gåva som ”äger” dopet i andra hand. Som 

samfund/kyrkor/församlingar/präster/pastorer är vi alltså inte ”ägare” utan förmedlare och 

förvaltare av dopets dyrbara gåva. Om nu en baptistisk doppraxis i en av Equmeniakyrkans 

församlingar skulle tolkas av Svenska kyrkan som ”omdop” så förlorar vi den 

”gränsöverskridande gemenskapen” och får nöja oss med att ”samverka i den bredare 

ekumeniken”.  

 

Vända oss framåt i stället för bakåt 

Baptismens dop är för vår tid. Trots desperata försök är barndopstraditionen på väg ut och vi 

närmar oss en situation där dopet kommer att i huvudsak förmedlas till förstagenerations 

kristna. Det dop som då förmedlas är ett troendedop, inget annat kommer att vara aktuellt. 

Låt oss i Equmeniakyrkan, som en kyrka för framtiden, snarare forma en doppraxis för en 

framtid, då evangeliet når vuxna människor för första gången. Det blir då på nytt ett 

relations-dop till bekräftelse av människans gemenskap med Gud där kyrkan som en 

lärjungagemenskap bekräftar överlåtelsen genom att öppet ta emot den som beslutat sig. 

Denna djupt mänskliga, och även demokratiska dopordning, väcker respekt och förståelse 

hos de flesta människor.  

 

§ 13.7 Manual för beslutsfattande 

Helen Åkerman och Andreas Möller anmälde och kommenterade ett förslag till manual för 

beslutsfattande, dnr 2016:0017 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att anta Manual för beslutsfattande. 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att utvärdera arbetsformerna och rapportera till 

kyrkokonferensen 2019. 
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att särskilt uppdra åt kyrkostyrelsen att samtliga församlingar i Equmeniakyrkan får del av 

manualen, dels som inspiration för eget beslutsfattande, dels som nödvändig 

förberedelse inför kyrkokonferensen 2017. 

 

§ 13.8 Utredning av intäktsstruktur 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till proposition till 

kyrkokonferensen, dnr 2016:0048. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  fastställa bifogat förslag till proposition angående intäktsstruktur att tas upp för 

beslut på kyrkokonferensen i maj. 

att skriva ny rubrik; Förslag till utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans 

gemensamma verksamhet 

 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över hur kyrkans gemensamma verksamhet ska 

finansieras med rapport till kyrkokonferensen 2017. 

 

§ 13.9 Stadgeändring § 21 

Olle Alkholm anmälde det stadgeändringsförslag gällande § 21 i Equmeniakyrkans stadgar, 

dnr 2016:0032 b, som skickats till församlingarna. Kyrkostyrelsen hade blivit informerade via 

mejl och getts möjlighet att anmäla synpunkter både på förslaget och förfarandet innan det 

skickades till församlingarna. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bekräfta arbetsutskottets beslut att sända förslaget till församlingarna. 

att föra förslaget till kyrkokonferensen. 

 

§ 13.10 Verksamhetsplan 2017/2018 

Ordförande hälsade Klas Johansson välkommen. 

 

Klas Johansson anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsplan 2017/2018, 

dnr 2016:0015 d. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget. 
att därefter föra förslaget till kyrkokonferensen. 

 

§ 13.11 Budget 2017  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget 2017, 

dnr 2016:0020 b. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget. 
att därefter föra förslaget till kyrkokonferensen. 

 

§ 13.12 Beslut om ordination 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till ordination, dnr 2015:0037. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att  till diakon i Equmeniakyrkan ordinera Karin Henningson, Peter Karlbom, Lise-Lotte 

Karlsson, Sara Löfstedt, Maria Lundgren, Maria Lundin, Elisabeth Rydsmo och 

Johanna Vingren. 

att  till pastor i Equmeniakyrkan ordinera Ivani Ahlberg, Karen Magnin Andersson, 

Johanna Buller, Linnea Dyne, Johanna Fredrixon, Karin Fritzson, Johanna Johansson, 

Marcus Lind, Oscar Marklund, Gunilla S Olofsson, David Wedegård och Bengt 

Åkesson. 

 

§ 13.13 Föredragningslistan 

Helen Åkerman anmälde ett förslag till föredragningslista för kyrkokonferensen, 

dnr 2016:0035. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån samtal under helgens sammanträde redigera 

förslaget till föredragningslista. 
att därefter föreslå kyrkokonferensen att arbeta efter den föreslagna 

föredragningslistan. 
 

§ 13.14 Fördelning av uppdrag bland kyrkostyrelsens ledamöter 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fördela uppdragen att föredra, bemanna stationen på påverkanstorget samt att 

vara aktiv i debatten i frågan vid kyrkokonferensen enligt följande: 

Småförsamlingars framtid Lyra Sema 

Uttaxering av avgifter Malin Lagerlöf 

Islams grundläggande texter Susanne Rodmar 

Regionala tjänster Sara Möller 

Inga kärnvapen Andreas Möller 

Handla för fred Lars Dalesjö 

Utbildning och fortbildning Göran Bondesson 

Gemensam löneadministration Per Rydwik 

Verksamhetsgranskande utskottet Tomas Bjöersdorff 

Återrapport Tomas Bjöersdorff 

Verksamhetsberättelse Lasse Svensson 

Årsberättelse Christer Jonsson 

Verksamhetsplan Miriam Carlsson 
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§ 13.15 Ansökan från Lifechurch, Söderköping 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en ansökan från Lifechurch, Söderköping, om att 

bli en kristen gemenskap i Equmeniakyrkan, dnr 2016:0044. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 

att välkomna Lifechurch, Söderköping, som ny kristen gemenskap i Equmeniakyrkan.  

 

§ 14 Information angående relationen Equmenia och Scouterna  

Joakim Lundqvist anmälde och kommenterade det brev som gått ut till föreningarna angående 

beredningskonferensen som ska vara 23 april 2016, dnr 2016:0006 b. 

 

Bakgrunden är att Scouterna har bytt ordförande och Equmenia upplever att denne har en annan 

syn på samarbetsorganisationerna än tidigare. Detta har lett till en typ av konflikt där Scouterna 

vill vara en organisation med enbart direktanslutna medlemmar.  

 

Kyrkostyrelsen samtalade i frågan och kunde konstatera att scouting på konfessionell grund är 

den vanligaste formen av scouting globalt sett (de flesta scouter i världen är anslutna till katolska 

kyrkan).  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att stötta Equmenia i alternativ 1, där en samarbetsform bibehålls.  

att också stötta Equmenia i att alternativ 2, där alla föreningar skulle vara direktanslutna 

till Scouterna, inte är ett alternativ. 

 

§ 15 Bildarsamfundens avslutning 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en rapport om hur bildarsamfunden kommer att 

avsluta verksamheten, dnr 2016:0036. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

att uppdra åt kansliet att återkomma med en utförligare konsekvensbeskrivning. 

 

  

Budget Torbjörn Jacobsson 

Kyrkohandboken Hans Andreasson/Sofia Camnerin 

Se över intäktsstruktur Marianne Dahl Radhe 

Stadgeändring § 21 Per Rydwik 

Manual för beslutsfattande Andreas Möller/Helen Åkerman 

Överenskommelse med Svenska kyrkan Olle Alkholm/Margareta Larsson 
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§ 16 Organisationsöversyn 

Ordförande hälsade Greger Hjelm välkommen. 

 

Greger Hjelm anmälde och kommenterade en slutrapport, dnr 2016:0031. En delrapport hade 

presenterats vid kyrkostyrelsens sammanträde i oktober, dnr 2015:0081. 

Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin hade förberett en kommentar från 

kyrkoledarna, dnr 2016:0031 b. 

 

Ett samtal följde där bl.a. följande lyftes: 

- Viktigt att bibehålla en sammanhållen missionssyn även när/om organisationen är uppdelad i 

internationellt respektive nationellt arbete. 

- Synvinkeln hur de som jobbar på det nationella kansliet på uppdrag från församlingarna ska 

förhålla sig till sitt uppdrag saknas. 

- Intressant att skilja på styrning och ledning när vi pratar om förhållandet mellan 

förtroendevalda och kyrkoledare. 

- Det är viktigt att kyrkoledningen tänker till kring hur och var verksamhetsplanens mål 

allokeras i organisationen. 

  

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

att uppdra åt kyrkoledarna att återkomma med när och på vilket sätt en organisatorisk 

utveckling kan ske. 

 

§ 17 Bildningsfrågor 

§ 17.1 Bildningssyn för Equmeniakyrkan 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till bildningssyn för Equmeniakyrkan, 

dnr 2016:0029 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att för sin del anta förslaget till bildningssyn. 

 

§ 17.2 Överenskommelse med folkhögskolorna 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade överenskommelser om samverkan med 

folkhögskolorna, dnr 2016:0039. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga överenskommelserna till handlingarna. 

 

§ 18 Ekonomi 

§ 18.1 Ekonomisk rapport avseende 2015 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade en ekonomisk rapport avseende 2015, 

dnr 2016:0003 b. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 18.2 Fastställande av årsredovisning inkl. förvaltningsberättelse 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade årsredovisningen inkl. 

förvaltningsberättelse, dnr 2016:0043. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Marianne Dahl Radhe att slutföra redigeringen av förvaltningsberättelse, 

balansräkning, resultaträkning och notapparaten utifrån dagens samtal. 

att därefter godkänna årsredovisningen och lägga fram den för kyrkokonferensen. 

 

§ 18.3 Ombud till THS bolagsstämma 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Sara Möller att representera Equmeniakyrkan vid bolagsstämma för Teologiska 

högskolan. 

att utse Olle Alkholm till ersättare vid behov. 

 

§ 18.4 Ombud till Derbos bolagsstämma 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Torbjörn Jacobsson att representera Equmeniakyrkan vid bolagsstämma för 

Derbo Förvaltning AB. 

att utse Marianne Dahl Radhe till ersättare vid behov. 

 

§ 18.5 Ledamöter till Baptistsamfundets Pensionsstiftelse 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att välja om nuvarande ledamöter. 

 

§ 18.6 Fastställande av Österbergs stiftelses årsredovisning  

Kyrkostyrelsen utgör förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om 

att godkänna årsredovisningen. Beslutet noterades i ett särskilt protokoll. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 18.7 Försäljning av fastigheter 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett antal församlingsfastigheter som ska 

försäljas, dnr 2016:0049. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att sälja fastigheten Bolby 13:1 i Österåkers kommun. 

att sälja fastigheten Pallas 2 i Norrtälje kommun. 

att befullmäktiga kyrkoledaren att besluta om försäljning av fastigheten Marstrand 31:4 i 

Kungälvs kommun beroende på utfallet av förstudien om församlingsplantering. 

att befullmäktiga firmatecknarna att underteckna nödvändiga handlingar vid 

försäljningarna. 

att förklara paragrafen för omedelbart justerad. 

 

§ 19 World Methodist Conference 2021 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en pm angående World Methodist Conference 

2021, dnr 2016:0042. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  Equmeniakyrkan i samarbete med the United Methodist Church - Northern Europe 

inbjuder WMC att år 2021 arrangera World Methodist Conference i Göteborg. 

 

§ 20 Yttrande över statskontorets rapport ang. SST 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett yttrande över statskontorets rapport angående 

SST, dnr 2016:0034. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att ansluta sig till remissvar insänt av Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 

 

§ 21 Uppföljning av verksamhetsplan 2015-2016 

Ordförande hälsade Els-Marie Carlbäcker välkommen. 

 

Els-Marie Carlbäcker anmälde och kommenterade en uppföljning av verksamhetsplanen 2015-

2016, dnr 2016:0038. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 22 Tillkommande ärenden 

§ 22.1 Skrivelse från Ansgarskyrkan, Lidingö 

En skrivelse hade inkommit från Ansgarskyrkan, Lidingö, dnr 2016:0027. Internationell 

koordinator Gerard Willemsen hade förberett ett beslutsunderlag, dnr 2016:0027 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  uppdra åt kansliet att besvara Ansgarskyrkans brev i linje med handlingen, 

dnr 2016:0027 b, och inbjuda Ansgarskyrkan till samtal om hur relationen skulle kunna 
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utvecklas, för att om möjligt sedan inleda trepartssamtal med Ansgarskyrkan och 

UCCP. 

 

§ 22.2 Förslag till ändring av delegationsordningen avseende fastighetsförsäljning 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ändring av delegationsordning 

avseende fastighetsförsäljning, dnr 2016:0049. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga till följande punkt på delegationsordningen: 

försäljning av fast egendom som mottagits genom gåva där givaren uppdragit till 

Equmeniakyrkan att sälja fastigheten 

 

§ 22.3 Örestrand 

Tomas Bjöersdorff rapporterade muntligt att tio ensamkommande barn hade flyttat in på 

Örestrand den 1 mars 2016. Vid mars månads slut kommer det att vara fullbelagt med 32 barn 

och ungdomar. En kock hade anställts som är från Afghanistan eller Libanon. 16 personer står på 

lönelistan. Fullt utbyggt ska det vara 26 personer. Verksamheten drivs av Magnus Franzén. En 

styrelse bestående av honom och ytterligare två personer har bildats. Kommunen har visat 

förtroende och gården har också fått ett förtroende från grannarna, vilket inte var givet från 

början. Det är för tidigt att dra några långtgående slutsatser, men inledningsvis kan konstateras 

att mycket har landat. 

 

Bokningsläget för den traditionella verksamheten (gårdsverksamheten, hotellet och campingen) 

är på samma nivå som tidigare, d.v.s. lite för lågt. Det finns en förhoppning om att 

församlingarna runtomkring ska ta ansvar för sommarprogrammet. Det gamla distriktet i 

Missionskyrkan står kvar som ägare till dess Derbo kan ta över. Det finns ett Letter of Intent att 

Derbo ska ta över och planeringen är att allt ska vara löst till distriktets årsmöte i april, då även 

beslut om distriktets upplösning är tänkt att fattas.  

 

Marianne Dahl Radhe anmälde muntligt att distriktet har anmält att de behöver mer pengar för 

att driva gården under den tid de är kvar som ägare. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

att uppdra åt kansliet att samordna hur processen vidare går framåt inkl. total plan för att 

avveckla distriktets åtagande på gården, utreda vilka kostnader som är distriktets och 

vilka som är bolagets samt undersöka hur och när det kan föras över till Derbo..  

att vid behov bevilja kortfristigt lån om 500 tkr. 

 

§ 22.4 Partsbyte Missionsskolan 1 

Tomas Bjöersdorff rapporterade att from 15 mars 2016 kommer Equmeniakyrkans namn ersätta 

Svenska Missionskyrkans namn i avtalen rörande Missionsskolan 1. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 22.5 Representation i THS styrelse 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bekräfta nomineringen av Margareta Larsson som ledamot i styrelsen för Teologiska 

Högskolan, Stockholm, AB. 

 

§ 23 Tidigare protokoll 

Kyrkostyrelsen 2016-01-29 – 30  

Arbetsutskottet 2016-02-17 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tydliggöra beslutet i § 12.3 i arbetsutskottets protokoll med följande tillägg: 

att inte efterskänka det resterande beloppet av ett lån om 

1 775 970 kronor, som församlingen har begärt i sin skrivelse. 

att därefter lägga protokollen till handlingarna. 

 

§ 24 Kommande sammanträden 

2016   

13/4 AU  

4/5 (kväll) KS I samband med kyrkokonferensen, kl. 17.00 

5 – 7/5 KS Kyrkokonferens 

25/5 AU  

11/6 KS Alvik, kl. 9.30 – 16.30 

2 – 4/9 KS Fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00 

28 – 29/10 KS Stockholm, fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00 

3 – 4/12 KS Vårgårda (konferensort), lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00 

   

2017   

28-29/1 KS Lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00 

10-12/3 KS  

24/5 (kväll) KS I samband med kyrkokonferensen, ca kl. 17.00 

25-28/5  Kyrkokonferens 

17/6 KS Alvik, kl. 9.30 – 16.30 

1-3/9 KS Fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00 

27-28/10 KS Fredag kl. 15.00 – lördag kl. 16.00 

2-3/12 KS Lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå dessa tider för sammanträden 2017 samt uppdra åt kansliet att kolla med 

Equmenia och justera vid behov. 

 

§ 25 Kommande evenemang 

Beredningskonferens Jönköping 23-24 april, ev. Per och Göran 

Diakonias årsstämma 22 maj Eksjö, Margareta Larsson 

Avslutande distriktsårsmöte Örestrand 2 april Tomas Bjöersdorff 

 

§ 26 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet 

 

 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Tomas Bjöersdorff   Susanne Rodmar 

Ordförande, §§ 12, 13.2-13.7,  Ordförande, §§ 13.1, 13.8, 22.4, 23 

13.9-22.3, 22.5-26, samt när beslut    

fattades i §§ 13.1.5, 13.1.6, 13.1.8 

 

 

 

Margareta Larsson 

Justerare  


