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Sammanträdesprotokoll

§§ 56-63

Plats:
Ekumeniska centret, Alvik
Närvarande:
Johan Adolfsson

Anna Kimming

Miriam Carlsson

Malin Lagerlöf

Gunnar Ekström

Margareta Larsson, per videolänk

Gustav Fransson

Anneli Liljemark, deltog ej i §§ 61-63

Hani Ghattas

Andreas Möller

Torbjörn Jacobsson
Adjungerade:
Lasse Svensson, deltog ej i §§ 61-63

Kyrkoledare

Olle Alkholm, deltog ej i §§ 61-63

Biträdande kyrkoledare

Sofia Camnerin, deltog ej i §§ 61-63

Biträdande kyrkoledare

Sara Lindblad, deltog ej i §§ 60-63

Ekonomichef

Victoria Gejrot

Samordnare

Malin Ansgar, deltog ej i §§ 60-63

Representant från Equmenias styrelse

Ordförande:

Sekreterare:

Johan Adolfsson

Victoria Gejrot

Justerare:
Anna Kimming
§ 56
Inledning
§ 56.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. Andreas Möller inledde med en kort andakt.
§ 56.2 Närvaro
Eva-Lena Gustavsson, Kerstin Torkelsson Enlund och Susanne Rodmar hade anmält
frånvaro.
§ 56.3

Val av protokollsjusterare
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Anna Kimming att jämte ordförande justera protokollet.
§ 57

Ekonomi - strategi
Dagens sammanträde hade som huvudfokus att arbeta vidare med ekonomin, för att följa
upp besluten från kyrkokonferensen i Jönköping. Dagen ägnades till största delen åt detta
och kyrkostyrelsen arbetade såväl gemensamt som i olika gruppkonstellationer för att
hantera dessa frågor. Som underlag för samtalen förelåg handlingar med dnr 2019:0040
a-j, vilka föredrogs och kommenterades av Lasse Svensson.
Sammantaget mynnade dagens arbete ut i nedanstående beslutspunkter.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att fortsätta arbetet med förändringsarbetet
utifrån styrelsens medskick.
att
uppdra åt kyrkoledningen att arbeta för att avsevärt minska kostnaderna
för internationella enheten.
att
ge kyrkoledningen i uppdrag arbeta vidare med omställning av
insamlingsstrategier.
att
ge kyrkoledningen i uppdrag att utveckla det strategiska församlingsnära
arbetet.
att
uppdra åt kyrkoledningen att göra en strategisk översyn av hur vi avser
att jobba inom tre områden: Församlingsutveckling, församlingsgrundande och kreativa
uttryck.
att
till styrelsens sammanträde i september återkomma med:
* Översyn av bildningsarbetet
* Plan för översyn för det internationella arbetet
att
uppdra åt kansliet att tillsammans med Derbo AB ta fram en
utdelningspolicy för Derbo AB.

§ 58
Kommande kyrkokonferensförhandlingar
§ 58.1 Datum för kyrkokonferensen 2020
Kyrkostyrelsen beslutade
att
kyrkokonferensen i Malmö ska hållas torsdag till lördag kväll i Kristi
himmelsfärdshelg 2020.
§ 58.2 Arbetsgrupp för utveckling av kyrkokonferensens förhandlingar
Kyrkostyrelsen samtalade om möjligheten att utveckla förhandlingarna under
kyrkokonferensen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att sätta samman en arbetsgrupp enligt det förslag som lades
fram under sammanträdet med uppdrag att utreda frågan och komma med ett
förslag inför konferensen 2020.
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§ 59
Bildarsamfundens styrelser
Kyrkostyrelsen samtalade om nästa steg i att avveckla administration kring
bildarsamfunden.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
arbeta med inriktningen att de självständiga styrelserna för bildarsamfunden ska
kunna avvecklas.
§ 60
Chefsutredning
Kyrkostyrelsen fick en redogörelse för den chefsutredning som gjorts och som
återrapporterades i maj.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kansliet att till kommande sammanträde återkomma med ytterligare
underlag i frågan.
§ 61
Kyrkoledarvalet 2020
Kyrkostyrelsen färdigställde ett brev angående kyrkoledarvalet som ska ske 2020. Brevet
ska tillsändas församlingarna före midsommar 2019.
§ 62
Kommande sammanträden
Kommande sammanträde äger rum på Sjöviks folkhögskola 13-15 september 2019.
§ 63
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Sekreterare
Justeras:

Johan Adolfsson
Ordförande

Anna Kimming
Justerare
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