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§ 45 Inledning 

§ 45.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet. Olle Alkholm inledde med en andakt. 

 

§ 45.2 Närvaro  

Lars Dalesjö och Sara Möller hade anmält frånvaro. Helena Genemo och Christer Jonsson 

behövde avvika tidigare för att hinna med tåg. 

 

§ 45.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Marianne Nordin att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 45.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg: 

 58.1 Introduktion av nya styrelseledamöter 

 

§ 46 Rapporter 

§ 46.1 Kyrkoledning 

Olle Alkholm rapporterade att formerna för arbetet för kyrkoledningen börjar sätta sig. 

Just nu är arbetet intensivt med att forma kontrakt och annat som behövs för att arbetet 

på kansliet ska formas och organiseras. Allt kommer inte att vara klart när 

verksamhetsåret startar 1 juli. En konsult hade också kopplats in på arbetet med att 

forma kontrakten.  

 

Han rapporterade också att arbetet med att inordna arbetet i och kring det vi kallar 

”närstående organisationer” var i ett intensivt skede. Det kan vara så att t ex stadgar 

behöver förändras för att passa att tre medlemmar/huvudmän blir en etc. 

 

Inflyttningen i kansliet var nu avslutad. Två dagar före sammanträdet kom de sista 

flyttlassen. Under sommaren kommer det gemensamma utrymmet att möbleras. Viss 

frustration över ej fungerande datorer etc hade märkts, men man kan också vara 

tacksam och förvånad över att det är så mycket som faktiskt har fungerat. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 46.2 equmenia 

equmenias ordförande Ida Hennerdal hade skickat en skriftlig rapport, dnr 2012:0056. 
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Maria Öst fyllde på den med att uttrycka equmenias tacksamhet över att relationerna 

mellan dem och kyrkostyrelsen är nära och prioriteras. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 46.3 Övrigt 

Inga övriga rapporter. 

 

§ 47 Kyrkokonferenser 

§ 47.1 Uppföljning och utvärdering 2012 

Kyrkostyrelsen delade upp sig i grupper om tre. Grupperna skrev synpunkter under 

rubrikerna ”Nöjd med”, ”Utveckla” samt ”Konkreta förslag”. Följande kom fram: 

 
Nöjd med: 

God stämning 

Proffsigt arrangemang 

Lokala perspektiv i seminarier 

Vi-känsla växte fram – bra! 

Geografiskt sammanhållet – bra! 

Platsen 

Media – vi syntes/hördes 

40 % under 40 

40 under 40 bra!! Vi vill vara delaktiga 

Barnkonferensen  

-syntes i konferensen 

-deltagare positiv 

Förtroende ”stort” ledning/styr 

Många internationella gäster – syns att kyrkan 

är bred och stor!! 

Kvällssamlingar bra! – variation 

Kjell-Arne for ever!! 

Koncentrerade förhandlingar – bra! 

 

Förslag: 

Oväntade seminarier med stor bredd 

Konferens tillsammans med equmenia 

Anpassning för funktionshindrade 

Billiga boenden måste bli möjligt 

Golvlogi? 

Billigare? 

 

Vill utveckla: 

Påverkanstorget 

Påverkanstorg, komma till tals bättre – ta hjälp 

av equmenia 

Påverkanstorget bra! Men kan/bör utvecklas 

Komma till tals bättre 

- processtänkande  

- aktivt lyssna till den andre 

Alternativa demokratiska former 

Presentation i plenum, fler media bör kunna 

användas: film, musik, vittnesbörd 

Barn o ungas delaktighet i gudstjänsterna 

Gudstjänst, men mer ”spontant” möjligt? Utan 

SVT 

Styrelsevalets genomförande! 

Tillgänglighet (och tala om vad vi gör) 

Fler unga 

Öka tillgänglighet 

-ekonomiskt 

-funktionshindrade 

Seminarier med samma ”tema” samtidigt, 

krock  
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att ta med synpunkterna i arbetet med kommande 

konferenser. 

 

§ 47.2 Riksstämmor och kyrkokonferenser från 2015 

Helen Åkerman anmälde och kommenterade ett förslag till utredningsarbete kring hur 

kyrkokonferenserna och riksstämmorna skulle kunna se ut framöver, dnr 2012:0039. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att tillsätta utredningen enligt förslaget. 

att rapport till kyrkostyrelsen ska ske vid sammanträdet 16-17 mars 2013 för att 

möjliggöra att förbereda för eventuella stadgeändringar. 

att uppdra åt utredaren 

att en workshop eller liknande kring detta ska hållas tillsammans med 

kyrkostyrelsen. 

att tillse att utredningen sker med bred förankring och inte blir en 

skrivbordsprodukt. 

 

§ 48 Förslag till årsplanering för kyrkostyrelsen 

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade ett förslag till årsplanering för 

kyrkostyrelsen, dnr 2012:0038 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tidigarelägga arbetet med riktlinjer för arbetet med verksamhetsplan och 

budget. 

att i övrigt arbeta enligt förslaget. 

att uppdra åt kansliet  

att återkomma med ett underlag för att initiera ett arbete kring en 

instruktion för valberedningens arbete för beslut vid kommande 

sammanträde. 

att undersöka möjligheten för revisorer och verksamhetsgranskande 

utskott att träffa styrelsen. 

 

§ 49 Ekonomiärenden 

§ 49.1 Ekonomirapport 

Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en lägesrapport utifrån ekonomienheten, 

dnr 2012:0029 b. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 49.2 Firmatecknare 

Tommy Aronsson anmälde ett förslag till firmatecknare för Trossamfundet Gemensam 

Framtid, dnr 2012:0048. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att välja Ann-Sofie Lasell (19571216-0026), Lasse Svensson (19710528-4850), Olle 

Alkholm (19580131-2918), Sofia Camnerin (19710719-2440) och Tommy 

Aronsson (19520529-1155) att två i förening teckna Trossamfundet Gemensam 

Framtids firma. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 

§ 49.3 Revidering av attestinstruktion 

Tommy Aronsson anmälde och kommenterade ett förslag till revidering av 

attestinstruktion, dnr 2012:0051. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den reviderade attest- och utanordningsinstruktionen. 

att komplettera beloppsbegränsningen enligt följande: 

Beslutas i Arbetsutskottet 1 000 000- 500 000 kr 
attesteras av administrativ chef + ordförande  
Administrativ chef + kyrkoledare eller bitr. kyrkoledare < 500 000 kr 
Administrativ chef < 100 000 kr 
Kyrkoledare och bitr. kyrkoledare < 100 000 kr 
Koordinatorer och enhetsansvariga < 25 000 kr 

att uppdra åt kansliet att tillse att texten avser både kvinna och man. 

 

§ 50 Beslut om antagningsnämnd 

Ann-Sofie Lasell anmälde ett förslag till antagningsnämnd, dnr 2012:0050. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Olle Alkholm, Rune W Dahlén, Marie Lindholm, Roland Brage, Per 

Westblom samt Solveig Högberg till antagningsnämnd för Gemensam Framtid. 

att uppdra åt arbetsutskottet att arbeta vidare med frågan kring ordförande för 

beslut vid kommande sammanträde. 
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§ 51 Beslut om ordförande i ansvarsnämnden 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Olle Alkholm till ordförande i ansvarsnämnden. 

 

§ 52 Uppföljning om möte om regionerna 

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade minnesanteckningar från ett möte som 

inledning på arbetet med att skapa nya regioner i Gemensam Framtid, dnr 2012:0049. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 53 Kartläggning av mediefrågor i Gemensam Framtid 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bordlägga frågan till kommande sammanträde. 

 

§ 54 Omsorg om och tillsyn över församlingarna i Gemensam Framtid 

Olle Alkholm anmälde ett förslag till hur omsorgen och tillsynen över församlingarna i 

Gemensam Framtid skulle kunna se ut fram till kyrkokonferensen 2013, dnr 2012:0055. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  omsorg och tillsyn över de församlingar som idag tillhör Metodistkyrkan i 

Sverige utövas av distriktsföreståndarna Bimbi Ollberg och Alf Englund fram till 

2012-12-31 (utnämnda av Metodistkyrkans biskop). Från 2013-01-01 och fram 

till att nya regionala kyrkoledare tillträtt utövas tillsynen över dessa 

församlingar av pastor Alf Englund. 

att  omsorg och tillsyn över pastorer och diakoner i Metodistkyrkan i Sverige utövas 

av Metodistkyrkans biskop fram till 2012-12-31 och från 2013-01-01, gällande 

de pastorer och diakoner som överförts från Metodistkyrkan till Gemensam 

Framtid, av pastor Alf Englund och ansvarsnämnden i Gemensam Framtid fram 

till dess att regionala kyrkoledare i Gemensam Framtid övertar Alf Englunds 

funktion i detta avseende.  

att  omsorg och tillsyn över de församlingar som idag tillhör Svenska 

Baptistsamfundet utövas av Baptistsamfundets distriktsföreståndare från 2012-

07-01 fram till dess att nya regionala kyrkoledare tillträtt. Där 

distriktsföreståndare saknas svarar Baptistsamfundets missionsföreståndare 

för omsorg och tillsyn. 

att  omsorg och tillsyn över pastorer och diakoner som överförs 2012-07-01 från 

Svenska Baptistsamfundet till Gemensam Framtid utövas av Baptistsamfundets 

distriktsföreståndare och missionsföreståndare och ansvarsnämnden i 
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Gemensam Framtid fram till dess att regionala kyrkoledare i Gemensam 

Framtid övertar distriktsföreståndarnas och missionsföreståndarens funktioner 

i detta avseende.  

att  omsorg och tillsyn över de församlingar som idag tillhör Svenska 

Missionskyrkan utövas av Missionskyrkans distriktsföreståndare från 2012-07-

01 fram till dess att nya regionala kyrkoledare tillträtt. 

att  omsorg och tillsyn över pastorer och diakoner som överförs 2012-07-01 från 

Missionskyrkan till Gemensam Framtid utövas av Missionskyrkans 

distriktsföreståndare och ansvarsnämnden i Gemensam Framtid fram till dess 

att regionala kyrkoledare i Gemensam Framtid övertar distriktsföreståndarnas 

funktion i detta avseende. Tillsyn över pastorer och diakoner som omfattas av 

avtal mellan församlingar i Missionskyrkan och Svenska kyrkan utövas av 

Missionskyrkans missionsföreståndare.  

 

§ 55 Trovärdighetsundersökningen 

Ordförande hälsade Inga Johansson, Mats Lindgren och Anders Svensson välkomna. 

Anders och Inga anmälde en skriftlig rapport samt presenterade arbetet som de hade 

gjort inom fokusområdet Trovärdighet under verksamhetsåret sedan bildarmötet, dnr 

2012:0054.  

 

Mats Lindgren från Kairos Future presenterade resultatet av den enkätundersökning 

kring Trovärdighet som hade utförts (bilaga till 2012:0054). Undersökningen hade gjorts 

som en kvalitativ förstudie och därefter en kvantitativ huvudstudie omfattande ett 

representativt urval om 1 000 personer i åldrarna 18-75 år från hela Sverige.  

 

Ett samtal följde där bl a följande punkter lyftes: 

Ordet ”frikyrka” kan inte vara en del av Gemensam Framtids nya namn.  

Undersökningen ger inte svar på varför man vill engagera sig och bli medlem, men den 

ger oss en bild av den omvärld vi har att verka i. Det är en sekulariserad värld.  

Hur är man kyrka i en institutionaliserad tradition, som inte längre förstås i det 

sammanhang hon verkar? 

Kyrkan är varumärket. Där ligger utmaningen. Inte så intressant för folk vilken kyrka… 

Är det görandet eller varandet som är kyrkan? 

Vi måste prata mycket mer om hur vi får konfirmanderna att stanna kvar. 

Konfirmationstalen i Stockholmstrakten ligger på knappt 20 %. Vi måste jobba ihop med 

Svenska kyrkan här. Hitta en konfirmationsteologi som fungerar. Idag är det en klassfråga 

att konfirmeras.  

Vi behöver inte vara rädda för att vara en ceremonikyrka. Det är en kontaktyta vi inte får 

förminska eller missa.  
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att  tacka för arbetet. 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 56 Kristen & kvinna 

Ordförande hälsade Anna Kettner välkommen. Anna presenterade arbetet med Kristen & 

kvinna. Organisationen bildades formellt i augusti 2011 efter en projektperiod om 9 

månader. Efter bildarmötet hade man 35 medlemmar, idag har man redan över 1 000 

medlemmar. Utgångspunkten har i mångt och mycket varit ”Vi börjar något alldeles nytt 

tillsammans, men med djupa brunnar att ösa ur”. Verksamhetsplanen för 2012-2014 

fokuserar på områdena Ta till vara, Utveckla, Kommunicera samt Bygga. Anna berättade 

vidare att förfrågningar om tillhörighet har kommit från både katolska kyrkan och 

koptiska kyrkan.  

Avslutningsvis reflekterade hon något kring en kvinnoorganisations vara eller inte vara. 

En viktig aspekt i det är flera av de projekt de är involverade i är helt beroende av att det 

faktiskt är en kvinnoorganisation som är motparten. 

 

Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att notera rapporten i protokollet. 

 

§ 57 Protokoll 

Inga protokoll anmäldes. 

 

§ 58 Tillkommande ärenden 

§ 58.1 Introduktion av nya styrelseledamöter 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet  

att  organisera en introduktion i styrelsearbetet för de nya 
ledamöterna. 

att  sammanställa en lista över viktiga dokument att förse de nya 
styrelseledamöterna med. 

 

§ 58.2 Ändrade stadgar från församlingarna 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att delegera rutinbeslut kring församlingars ändrade stadgar till kyrkoledarna till 

dess delegationsordning är behandlad och beslutad vilket kommer ske under 

hösten. 
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§ 59 Kommande sammanträden 

17 augusti kl. 15.00 – 19 augusti kl. 15.00 

13-14 oktober 

8 december 

25-26 januari 2013 

16-17 mars 2013 

9-12 maj i samband med kyrkokonferensen 

 

§ 60 Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet. Sofia Camnerin avslutade med en andakt. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Helen Åkerman 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Sofie Lasell   Marianne Nordin 
Ordförande   Justerare 

 


