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Joakim Lundqvist Ordförande, Equmenia, deltog i §§ 44-52.1 
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Helen Åkerman Sekreterare  
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§ 44 Inledning 

§ 44.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet. Sammanträdet inleddes med en presentation av 

samtliga. 

 

§ 44.2 Närvaro  

Torbjörn Jacobsson, Lyra Sema och Sara Möller hade anmält frånvaro. Malin Lagerlöf 

hade anmält sen ankomst. Hani Ghattas hade anmält att han behövde avvika i förtid. 

 

§ 44.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Susanne Rodmar att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 44.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

 52.1 Namn och relationer 

 52.2 Ledamöter fördelningsrådet 

 52.3 Rapporter vårens stämmor 

 52.4 Stiftelsen Emma och Erik Granes minne 

 52.5 Direktor Betaniastiftelsen 

 

§ 44.5 Kyrkoledarnas rapport  

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0002 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 44.6 Rapport från Equmenia 

Joakim Lundqvist anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0006 c. 

 

Han berättade också att Equmenias verksamhetsplan kommer att ha samma upplägg och 

samma benämningar som Equmeniakyrkans verksamhetsplan framöver. 

 

Han rapporterade vidare att i samtalen med Scouterna har idén med två avtal, ett 

anslutningsavtal och ett samarbetsavtal, nu övergetts. De arbetar istället vidare med ett 

kombinerat avtal där kostnaden ska ses över och tydliggöras bättre än i tidigare avtal. 

Tidsplanen är att ett avtal ska kunna vara på plats till Riksstämman. Avtalet är också 

tänkt att löpa över längre tid än avtalen har gjort tidigare. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 45 Besök från Teologiska högskolan, Stockholm  

Ordförande hälsade Owe Kennerberg, Sune Fahlgren och Ingemar Skogö välkomna. 

 

De inledde med att berätta om Teologiska högskolan och sätta den i ett historiskt och 

kontextuellt sammanhang. 

 

Tillsammans samtalade man om hur det ser ut för högskolan nu och för Equmeniakyrkan 

med pastorer, etc. Klart är att det utbildas för få pastorer för församlingarnas behov och 

att det är ett observandum att det till hösten kommer att antas fler studenter från 

Equmeniakyrkan vid Akademi för ledarskap och teologi än vid Teologiska högskolan. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Owe Kennerberg och Lasse Svensson att bereda ett projekt kring att 

gemensamt se över samarbetet mellan Equmeniakyrkan och Teologiska 

högskolan. 

 

§ 46 Kyrkokonferensen 

§ 46.1 Utvärdering - rapport  

Helen Åkerman anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2016:0061. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 46.2 Kyrkostyrelsens utvärdering 

Ordet lämnades fritt och följande kan noteras: 

Bra lokaler, men tråkigt att personalen körde ut gudstjänstbesökare. 

Bra presidium. 

Bra att bildarsamfunden fick bra avslutningar. 

Lite långt till kvällsevenemangen. 

Spännande men ny och annan ordning framöver.  

Det uttrycktes aldrig tydligt i konferensen vad det var som blev problemet med det första 

beslutet om överenskommelse med Svenska kyrkan.  

Gudstjänsterna kändes spretiga och utan röd tråd. 

Svårt att hitta mat utanför konferenscentret. 
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Angående påverkanstorget kan en tanke inför framtiden vara att införa yrkandestopp en 

halvtimme innan stängning. Underlaget efter påverkanstorget behöver komma ut 

tydligare till ombuden. Helst en stund innan själva förhandlingarna.  

Tidsplaneringen av förhandlingarna måste bli bättre. Det är inte rimligt att hantera alla 

frågor under sådan tidspress som blev även detta år. 

Seminarierna bör hänga ihop med förhandlingarna.  

Det hade varit bra med ett enklare ”häng” bland kvällsevenemangen också. De 

upplevdes som enbart till för de som orkar tänka teologiskt så dags på dygnet.  

Kan man skippa föredragning av motionerna? Andra föredragningar? 

Viktigt att fundera på hur vi kan låta Equmeniakyrkans teologiska bredd rymmas.  

Viktigt att prioritera att vara med på konferensen när man sitter i kyrkostyrelsen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera samtalet i protokollet. 

 

§ 46.3 Beslutssammanfattning   

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en beslutssammanfattning från 

kyrkokonferensen, dnr 2016:0063. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 46.4 Inför kommande konferenser 

Klas Johansson anmälde och kommenterade en skriftlig handling, dnr 2016:0062. 

 

Ett samtal följde, där bl.a. följande nämndes: 

Våga vila i att det är en demokratisk samling! Det behöver inte vara så mycket 

runtomkring. 

Ibland blir det lite kramp kring gudstjänsten. Hitta vilan i att vi firar gudstjänst och att det 

finns olika uttryck för det.  

Vi behöver sprida kyrkokonferensen över hela landet.  

Låta barnen synas, men tänka över hur vi gör det så det inte bara blir framträdande. 

Gudstjänsterna i konferensen är ett av ytterst få tillfällen som våra kyrkoledare har 

möjlighet att tala och visa vilken riktning de tänker sig för Equmeniakyrkan.  

Equmenia är inte den unga kyrkan, utan en ungdomsrörelse i kyrkan. Kyrkan måste själv 

vara även den unga kyrkan. 

Hur tänker vi med representation? Vem ska kunna känna sig hemma? De föreslagna 

predikanterna speglar inte den teologiska bredden i Equmeniakyrkan. 
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Om gudstjänsterna ska filmas av SVT blir det intressant att tänka på media i relation till 

gudstjänst. Den som predikar får finna sig i att ha ljus på sig, men hur gör vi med den som 

bara vill fira gudstjänst och be?  

Vad händer med önskemålet att det ska vara billigare om vi lägger till två 

övernattningar?  

Det behöver vara möjligt att anmäla sig till delar av konferensen 2017.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet 
att föreslå en rytm för när det passar att ha en konferens som den i 

Vårgårda och när det passar att ha kortare konferenser.  
att återkomma med ett förslag till upplägg av de kortare 

konferenserna.  
att undersöka lämpliga orter för båda sorternas konferens.  

 

§ 47 Verksamhetsplan 2017/2018 

Klas Johansson anmälde och kommenterade en rapport angående arbetet med 

verksamhetsplanen, dnr 2016:0015 e. 

 

Ett samtal följde där bl.a. följande nämndes: 

Otydligt formulerade delmål. 

Hur återkopplas arbetet till kyrkostyrelsen?  

Det är viktigt att delmålen verkligen hjälper kyrkoledningen att prioritera. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att anta de föreslagna delmålen. 

att bekräfta den föreslagna tidsplanen. 

 

§ 48 Organisationsöversyn  

Klas Johansson anmälde och kommenterade en delrapport kring organisationsöversynen, 

dnr 2016:0031 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 49 Pray and prepare 4 peace  

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget för Pray and 

prepare 4 peace, dnr 2016:0052 c. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att godkänna förslaget till budget för projektet för perioden 2016-2019 

att uppdra till kansliet  

att  starta projektet den 1 september. 

att arbeta in projektet i den ordinarie verksamhetsplaneringen och 

budgetarbetet för kommande år. 

att undersöka möjligheten att finansiera projektet med bidrag från 

andra organisationer. 

 

§ 50 Ram för församlingsbidrag 

Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till ram för 

församlingsbidrag, dnr 2016:0065. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa ramen för församlingsbidrag. 

 

§ 51 Delegationsordning  

Marianne Dahl Radhe anmälde delegationsordningen, dnr 2016:0064. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa delegationsordningen. 

 

§ 52 Tillkommande ärenden 

§ 52.1 Namn och relationer  

Göran Bondesson anmälde och kommenterade en pro memoria angående 

Equmeniakyrkans namn och relationer till närstående organisationer, dnr 2016:0066. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal och i linje med det första 

beslutsförlaget i handlingen utreda frågan ytterligare. 

 

§ 52.2 Ledamöter fördelningsråd 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Margareta Larsson utöver Susanne Rodmar till ledamot i fördelningsrådet. 

 

§ 52.3 Rapporter vårens stämmor 

Margareta Larsson rapporterade från stämmorna vid Karlskoga och Härnösands 

folkhögskolor samt Diakonias årsmöte. 

Per Rydwik rapporterade från stämman vid Södra Vätterbygdens folkhögskola. 
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Andreas Möller rapporterade från Sjöviks folkhögskola. 

Göran Bondesson rapporterade kort om folkhögskolerådets arbete. 

Susanne Rodmar rapporterade från Berling Medias AB bolagsstämma. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera detta i protokollet. I övrigt hänvisas till protokoll och handlingar för 

respektive stämma. 

 

§ 52.4 Stiftelsen Emma och Erik Granes minne 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Claes Jonsson som ledamot i styrelsen för stiftelsen Emma och Erik Granes 

minne för perioden 2016-06-01 till 2018-05-30. 

 

§ 52.5 Direktor Betaniastiftelsen 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utnämna Anders Andersson till direktor för Betaniastiftelsen fr.o.m.  

2016-09-01. 

 

§ 53 Tidigare protokoll 

Kyrkostyrelsen 2016-05-04, 2016-05-07 

Arbetsutskottet 2016-05-31 

 

Susanne Rodmar angav att hon felaktigt hade angetts som närvarande vid sammanträdet 

2016-05-07. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt sekreterare att korrigera närvarolistan för 2016-05-07. 

att därefter lägga protokollen till handlingarna. 

 

§ 54 Kommande sammanträden 

2016   

17/8 AU  

2 – 4/9 KS Klintagården, Öland, fredag kl. 17.00 – söndag kl. 15.00 

13/10 AU  

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

15/11 AU  

3 – 4/12 KS Vårgårda (konferensort), lördag kl. 10.00 – söndag kl. 16.00 
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2017   

17/1 AU  

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

22/2 AU  

10-12/3 KS Gemensamt med Equmenia 

3/5 AU  

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 

 

§ 55 Kommande evenemang 

Miriam Carlsson anmälde att hon kommer vara på Hönökonferensen i juli.  

Ordförande deltar i sitt arbete i Almedalen. 

 

§ 56 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Tomas Bjöersdorff   Susanne Rodmar 

Ordförande   Justerare 

 


