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§ 30 Inledning 

§ 30.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet och inledde med en bön. 

 

§ 30.2 Närvaro  

Samtliga närvarande. 

 

§ 30.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Malin Ljungdahl att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 30.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

31.3.2 Regionfrågan: Ekonomi 

31.6 Konferensförberedelser 

31.7 Övriga frågor inför kyrkokonferensen 

35.1 Antagningsnämnd 

 

§ 30.5 Rapport från kyrkoledningen 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en skriftlig lägesrapport, dnr 2012:0002 

a. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 31 Kyrkokonferensen 2012  

§ 31.1 Yttrande- och förslagsrätt under kyrkokonferensen 

Ann-Sofie Lasell anmälde en lista över vilka som ska få yttrande- och förslagsrätt i 

kyrkokonferensen, dnr 2012:0046. 

 

Kyrkokonferensen beslutade 

att till kyrkokonferensen anmäla yttrande- resp förslagsrätt för de på handlingen 

nämnda samt Sören Carlsvärd, Christer Daelander, Ulf Hållmarker samt Ingmar 

Ångman. 

 

§ 31.2 Kyrkoavgift 

Per Rydwik rapporterade om processen hittills gällande kyrkoavgift och statlig 

uppbördshjälp av densamma. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att revidera första att-satsen i konferenshandlingarna till följande lydelse ”att 

ansöka om rätt för Trossamfundet Gemensam Framtid till statlig hjälp med att 

ta in avgifter (kyrkoavgift)”. 

 

 

§ 31.3 Regionfrågan 

§ 31.3.1 Indelningen  

PG Persson anmälde förslag till förändringar i regionindelningen, dnr 2012:0012 

e. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att revidera kyrkostyrelsens förslag till kyrkokonferensen i enlighet 

med förslaget. 

 

§ 31.3.2 Ekonomi  

Christer Jonsson anmälde att flera frågetecken kring ekonomi och distriktens 

självbestämmandemandat hade lyfts i olika sammanhang. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att revidera kyrkostyrelsens förslag till att-satser genom att lägga till 

dessa två: 

att inflytande och delaktighet säkerställs genom 

regionala förtroenderåd, vilka väljs av 

församlingarna i respektive region. 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta former för 

mandat och befogenheter avseende verksamhet och 

ekonomi för den regionala nivån med 

återrapportering i kyrkokonferensen 2013. 

 

§ 31.4 Namnfrågan 

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade kyrkostyrelsens rapport om hur 

namnfrågan ska hanteras, dnr 2012:0042. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att anmäla rapporten i kyrkokonferensen 
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§ 31.5 Information 

§ 31.5.1 Gäster 

Ann-Sofie Lasell anmälde en gästlista för kyrkokonferensen, dnr 2012:0043. 

 

§ 31.5.2 Kyrkostyrelsens uppgifter 

Helen Åkerman anmälde ett schema för kyrkostyrelsen under kyrkokonferensen, 

dnr 2012:0044. 

 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporterna till handlingarna. 

 

§ 31.6 Konferensförberedelser 

Hans Andreasson anmälde ett tryckfel i konferenshandlingarna (ett ”kan” saknas i 

instruktionen för ansvarsnämnden, s 48, Arbetsordning punkt 6, i 

föredragningslistan). 

Miriam Carlsson rapporterade att uppropet ”40 under 40”, som varit ett sätt att 

uppmuntra församlingarna att utse 40 % av sina ombud i åldrarna under 40 år, 

hade gett viss respons. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kyrkokonferensens presidium att uppmärksamma och 

tydliggöra tryckfelet, då betydelsen blir väldigt olika beroende på 

vilket ord man tänker in som det saknade. 

att uppdra åt Miriam Carlsson att rapportera om ”40 under 40” i 

kyrkokonferensens förhandlingar. 

 

 

§ 31.7 Övriga frågor inför kyrkokonferensen 

Christer Jonsson anmälde att kontakt hade tagits från de motionerande 

församlingarna i frågorna kring dop och medlemskap. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att efter samråd med motionärerna förändra att-satserna enligt följande: 

att uppdra åt kyrkostyrelsen 

att tillsätta en arbetsgrupp kring dop och medlemskap med 

representanter från teologiska kommittén och församlingarna i 

Gemensam Framtid 
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att till kyrkokonferensen 2013 återkomma med en rapport om 

arbetet 

att därmed anse motionerna besvarade 

 

Hans Andreasson anmälde att ett ord fallit bort i instruktionen för ansvarsnämnden. 

Under punkten 6 i arbetsordningen skall lydelsen vara ”Den som kallas till samtal 

med ansvarsnämnden kan biträdas av en eller flera stödpersoner” 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tydliggöra detta i anmälan för kyrkokonferensen. 

 

§ 32 Kyrkokonferensen 2013 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att förlägga kyrkokonferensen 2013 till Karlstad. 

 

§ 33 Ansökningar om medlemskap och övertagande av huvudmannaskap 

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en kompletterande handling gällande 

medlemskap och övertagande av huvudmannaskap, dnr 2012:0022 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att ansöka om medlemskap i World Communion of Reformed Churches 

att ansöka om medlemskap i World Council of Churches 

att ansöka om medlemskap i Conference of European Churches 

att gå in som huvudman för Hela Människan som en naturlig följd av att 

bildarsamfunden är huvudmän idag. 

 

§ 34 Inbjudan 4 juni 2012 

Ann-Sofie Lasell anmälde att kyrkostyrelsen fått en inbjudan till att fira Gemensam 

Framtids 1-årsdag i Västerortskyrkan, Vällingby, dnr 2012:0041. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för inbjudan. 

 

§ 35 Tillkommande ärenden 

§ 35.1 Antagningsnämnd 

Ann-Sofie Lasell anmälde att frågan om ledamöter i antagningsnämnden legat på 

styrelsens bord sedan november 2011. Rune W Dahlén hade nu inkommit med ett 

förslag, dnr 2012:0050. 
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Kyrkostyrelsen beslutad 

att bordlägga frågan, förhoppningsvis till söndagens sammanträde. 

att uppdra åt ordförandena att i möjligaste mån förarbeta beslutet så att en 

ordförande också kan utses. 

 

§ 36 Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet. Lasse Svensson ledde styrelsen i bön. 

 

Vid protokollet 

 

 

Helen Åkerman 

Sekreterare 

 

Justeras 

 

 

Ann-Sofie Lasell   Malin Ljungdahl 

Ordförande   Justerare 


