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Sammanträdesprotokoll §§ 34 - 48 
Plats: 
Ekumeniska centret, Gustafslundsvägen 18, Alvik 

Närvarande: Christer Jonsson 

Ann-Sofie Lasell, deltog i §§ 36.1, 37.1, 39.1-46, 
48 

Karin Kopparmalms, deltog i §§ 36.2, 37.3, 38, 
39.3-48 samt i beslutet i § 37.2 

Per Rydwik Malin Ljungdahl, deltog i §§ 36.2, 37.2-48 

Gunilla Andersson Sven Mannervik, deltog i §§ 34, 35, 36.3, 37.1, 
36.1, 39.1 

Hans Andréasson Andreas Möller 

Miriam Carlsson, deltog i §§ 36.2, 37.3-48 samt i 
beslutet i § 37.2 

PG Persson 

Lars Dalesjö  

Adjungerade:  
Lasse Svensson, processledare, deltog i §§ 37.3, 
38, 39.3 samt i beslutet i § 37.2 

Olle Alkholm, tf missionsföreståndare, 
Missionskyrkan, deltog i §§ 34-36.1, 36.3-
39.1, 39.3-48 

Thord-Ove Thordson, projektledare, deltog i 
§§ 34-36.1, 36.3-39.1, 39.3, 45-48 

Patric Forsling, generalsekretare, equmenia, 
deltog i diskussionerna i § 39.2 

Helen Åkerman, sekreterare  

Ordförande: Sekreterare: 
Ann-Sofie Lasell, §§ 38, 39.2, 40, 42, 44.1, 
45-48 
Per Rydwik, §§ 34-37, 39.1, 39.3, 43, 44.1 

Helen Åkerman 

Justerare:  
Lars Dalesjö  
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§ 34 Inledning 
§ 34.1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnade sammanträdet. Hans Andreasson inledde med en andakt. 
 
§ 34.2 Närvaro  
Ann-Sofie Lasell, Malin Ljungdahl, Miriam Carlsson, Karin Kopparmalms samt Lasse 
Svensson hade sen ankomst. Sven Mannervik och Andreas Möller hade anmält att de 
behöver avvika tidigare. Helena Genemo hade anmält förhinder. 
 
§ 34.3 Val av protokollsjusterare 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Lars Dalesjö att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 34.4 Fastställande av föredragningslista 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan med följande förändringar:  

36.3 Equemeniarapport, tillägg 
34.5 Strykes och läggs ihop med 36.1 Kyrkoledningens rapport 
47.1 Utökning av ordförandes arvoderade tjänst, tillägg 

att de gamla protokollen inte behandlas som separata beslutspunkter. 
att beslutspunkterna i möjligaste mån knyts till brödtexten och enbart står som 

egen punkt i de fall diskussion sker vid ett tillfälle och beslut vid ett annat. 
 

§ 35 Protokoll 
Arbetsutskottet 2011-08-15, 2011-09-28, 2011-10-19, 2011-11-01 
Kyrkostyrelsen 2011-08-26 – 27 
Övergångsrådet 2011-09-29 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga protokollen till handlingarna med tillägg av en ändring i kyrkostyrelsens 

protokoll från augusti, där SVF Hotell & Pensionat ändras till SMF Hotell & 
Pensionat. 

 
§ 36 Rapporter 

§ 36.1 Kyrkoledningens rapport 2011-11-01 
Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från 
kyrkoledningen, dnr 2011:0002 b. Hon berättade också att kyrkoledningen ofta möts 
av ett intresse för Gemensam Framtids process från olika håll. Ann-Sofie Lasell hade 
t.ex. varit med vid Baptistsamfundets personaldagar och Svenska kyrkans 
kyrkomötes öppnande. Lasse Svensson kommer i mitten av november att vara med i 
panelsamtal vid Ideellt forums årsmöte, etc. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 36.2 Från rekryteringsgruppen  

Malin Ljungdahl rapporterade muntligt från rekryteringsgruppens arbete. 14 
nominerade hade till dags dato sagt att de står till förfogande. 11 av dem hade 
intervjuats före sammanträdet utifrån den tidigare kravprofilen som utarbetades 
under våren 2011. Rekryteringsgruppen intervjuar i par eller tre tillsammans och 
hade utarbetat mallar för utvärdering och rapportering till varandra efter varje 
intervju. Nomineringstiden går ut den 15 november.  Efter sammanträdet går 
arbetet vidare med att intervjua de tre som ännu inte intervjuats samt eventuellt 
tillkommande nominerade. Därefter har rekryteringsgruppen ett antal 
telefonsammanträden inplanerade för att väga samman och sålla, så att det vid 
kvällen den 9 december finns fler än tre men färre än 14 av de nominerade som 
deltar i det webbsända seminariet kring ledarskap som planeras. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
att uttrycka sitt förtroende för rekryteringsgruppens fortsatta arbete med 

intervjuer och planering för den 9 december. 
att uppdra åt rekryteringsgruppen att inför den 9 och 10 december delge styrelsen 

ett fylligt beslutsunderlag där processens olika delar är tydliga. 
att uppdra åt styrelsen att förbereda frågor inför det webbsända seminariet. 
 

§ 36.3 Equmeniarapport  
Per Rydwik anmälde en rapport från equmenia, dnr 2011:0032. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

§ 37 Projektområden  
§ 37.1 Fokusområden 

Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2011:0013 
b.  

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 

§ 37.2 Strategiska inriktningar 
Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2011:0029.  
Ett samtal följde. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
att bordlägga frågan till söndagens sammanträde. 
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Vid söndagens fortsatta beredning fattades följande beslut: 
att tacka för rapporten. 
att uppdra åt projektgruppen att utifrån helgens samtal utarbeta en 

verksamhetsplan. 
att uppdra åt arbetsutskottet att nära följa det fortsatta arbetet enligt tidsplan. 

 
§ 37.3 Regionutredningen 

Tillsammans med equmenias styrelse. 
Johan Arenius inledde med att framföra equmenias tack till Gemensam Framtid för 
välkomnandet när de flyttade in i Ekumeniska centret.  
 
Johan Arenius anmälde och kommenterade regionutredningens rapport, dnr 
2011:0027. Thord-Ove Thordson kompletterade. 
Därefter följde gruppsamtal i blandade grupper utifrån frågeställningarna: 
- Kyrkoledarnas uppdrag och eventuella regionsamordnare 
- Antalet regioner, RUG föreslår 10 
- Juridiska personer eller ej 
- Uppdrag, ansvar, roll. Vilken del av rörelsen gör vad? 
- Skiss på övergångsplaner 
I redovisningen efteråt framkom bl a: 
- Det som de lokala församlingarna efterfrågar, ska distrikten kunna bistå med.  
- Viktigt med samma verksamhetsplan och samma prioriteringar på alla nivåer i 

kyrkan. 
- Att som grundbemanning ha en anställd från kyrkans nationella nivå och en från 

equmenia upplevdes som positivt. Någon grupp la också till 
församlingsutvecklare. 

- Viktigare att tänka på hur vi uppnår delaktighet och inflytande snarare än att 
lägga tid på att diskutera de organisatoriska formerna för det. 

- Uppdraget för en regional kyrkoledare och en samordnare bör vara: 
förebyggande arbete (inte bara tillsyn), relation till medarbetare av alla 
kategorier samt till enskilda församlingsmedlemmar. 

- Arbetslagen behöver bli tillräckligt stora, därför är de föreslagna 10 regionerna 
för många. 

- Regionerna som juridiska personer? Fördel: att inte kyrkan på nationell nivå ska 
behöva stå som ägare till lägergårdar etc. 

- Regionala kompetenskluster skulle bidra till en ökad känsla av samhörighet i och 
med att det då inte bara blir på en plats ”allt händer” (Stockholm). 

- Kan vi ha samma regioner som Bilda? Dela lokaler med dem (lokala Ekumeniska 
center)? 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att föra synpunkterna vidare på lämpligt sätt. 
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§ 38 Kommunikation 
§ 38.1 Rapport om workshop och förslag till kommunikationspolicy 

Christer Jonsson anmälde och kommenterade en skriftlig handling, dnr 2011:0014 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att godkänna ovanstående strategiska inriktning. 
att uppdra åt kansliet att arbeta fram en kommunikationsplan med utgångspunkt i 

ovanstående inriktning. 
att för att förbereda vidareutveckling av Gemensam Framtids 

kommunikationsstrategi inleda samtal med närstående organisationer om 
gemensamma kommunikationsinsatser och arbetsdelning. 

att att initiera en utredning av hur Gemensam Framtid ska arbeta med tidningar 
och andra kommunikationskanaler för att skapa samhörighet och identitet 
samt skapa arenor för idédebatt med mera. 

att en arbetsprocess för hur namnfrågan ska hanteras ska presenteras vid 
kyrkokonferensen 2012 för att skapa förutsättning för en framgångsrik 
namnprocess. 

 
§ 39 Organisation  

§ 39.1 Rapport angående stödfunktioner, Struktur AB 
Thord-Ove Thordson, Ann-Sofie Lasell och Per Rydwik anmälde och kommenterade en 
slutrapport från konsultfirman Struktur AB, dnr 2011:0006 e.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
§ 39.2 Förslag till verksamhetsorganisation 

PG Persson anmälde och kommenterade arbetsutskottets förslag till 
verksamhetsorganisation, dnr 2011:0030. Det poängterades att organisationen ska 
vara flexibel och lättföränderlig. 
 
Ett samtal följde. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till lördagens sammanträde. 
 
Vid den fortsatta behandlingen bereddes frågan i samtalsgrupper. I samtalen 
nämndes bl.a. följande: 

- Verksamhetsplanen med tydliga mål blir viktig som underlag för 
bemanningen. 

- Stödfunktionerna bör samlas i en administrativ avdelning. Möjligen skulle 
Kommunikation kunna vara en egen avdelning. 

- Samarbetet med equmenia bör kunna underlättas när Gemensam Framtids 
verksamhet också sker i projektform. 
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- Arbetsledning i det dagliga arbetet ligger i projektgrupperna. 
Utvecklingssamtal och övergripande arbetsledning skulle kunna ligga på 
personalavdelningen eller möjligen kyrkoledningen. 

- Oklarheter kring vem som äger och styr projekten behöver redas ut. 
- Funkar det verkligen att kyrkoledningen har hand om arbetsledning eller blir 

det för mycket arbetsuppgifter? 
- Hur blir det att vara medarbetare i den här organisationen? 
- Hur undviker vi att man sliter och drar i stödfunktionerna? 

 
§ 39.3 Beslut om förslag till organisation 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att bejaka idén med flexibilitet och självstyrande arbetsgrupper som den beskrivs i 

handlingen dnr 2011:0030. 
att uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare med innehållet med utgångspunkt i 

gällande verksamhetsplan, de strategiska inriktningarna och beslut i 
övergångsråd. 

att  föreslå en avdelning för kärnverksamheten samt en samlad administrativ 
avdelning för stödfunktionerna. 

att uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare utifrån Strukturs rapport, dnr 
2011:0006 e. 

att  principen i bemanningsarbetet är att lämna utrymme för tidsbegränsade 
anställningar och externa resurser. 

att kyrkoledningen utser en ledningsgrupp. 
att  uppdra åt kansliet 

att förhandla förslaget med de fackliga parterna. 
att  återkomma med förslag till beslut av organisation och funktioner 

till kyrkostyrelsens sammanträde 10 dec 2011. 
att  förhandla följande tidsplan med de fackliga parterna. 

• 15 november information till personal inom de tre bildarsamfunden 
• 16 november inleds fackliga förhandlingar 
• Dialog med fackliga företrädare och slutförda förhandlingar under november 
• Förslaget vidareutvecklas till sitt innehåll och funktioner beskrivs 

(kyrkoledningen ansvarar) 
• 1 december övergår personalansvaret till Gemensam Framtid 
• 10 december fastställs organisationen i kyrkostyrelsen 
• Information till personalen, möjlighet att göra intresseanmälningar till 

tjänster (i 1:a, 2:a och 3:e hand) fram till 21 december. 
• Bemanning av organisationen sker under januari 2012 
• Inflyttning i lokalerna senast mars 2012  
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att uppdra åt arbetsutskottet att återkomma med ett förslag på hur råd och utskott 
hanteras i organisationen med återrapport vid kommande sammanträde. 

 att söka samlösningar med equmenia i det fortsatta organisationsarbetet.  
 att skicka med idén om en utvecklingsfond som är medfinansiär vid lokala projekt i 

det fortsatta arbetet med organisation. 
 
§ 40 Diakonia  

§ 40.1 Rapport från stadgegruppen 
Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en rapport från stadgegruppen, dnr 
2011:0012 b. Per Rydwik och Hans Andreasson rapporterade från Diakonias 
representantskap, där de hade varit med som observatörer. Diskussionerna hade handlat 
mycket om vad huvudmannaskap innebär. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att gå in i huvudmannaskap för Diakonia som en naturlig följd av att våra 

bildarsamfund är huvudmän idag. 
 

§ 41 Ekonomi 
§ 41.1 Rapport från förberedande budgetarbete 

Per Rydwik anmälde och kommenterade budgetram och ekonomiska principer, dnr 
2011:0025. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att kyrkoavgiften i sin helhet används för stöd till församlingarna inom Gemensam 

Framtid genom att 70 % går direkt till av givaren önskad församling och 30 % 
fördelas till lokalt församlingsarbete/-utveckling som även kan innebära 
tjänster för t ex församlingsplantering och omstartsarbete. 

att 90 % av SST-bidrag fördelas som stöd till församlingarna och 10 % används för 
att täcka administrativa kostnader. 

att uppdra åt kyrkoledningen att ytterligare bereda frågan om hur kostnader 
förenade med utnyttjande av tjänster kan fördelas. 

att  principer för detta utarbetas. 
att insamlade medel belastas med kostnader för insamling och administration 
att  principer för detta utarbetas. 
att bifogad budgetram gäller som första underlag till kommande budgetarbete och 

för vidare bearbetning och analys.  
att uppdra år kyrkoledningen att bereda ett fördjupat underlag gällande 

kostnadsramar. 
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§ 42 Upphandling av ny hemsida    
Ann-Sofie Lasell anmälde en rapport från förstudie för utveckling av ny webbplats 
för Gemensam Framtid, dnr 2011:0026. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bereda frågan ytterligare för beslut vid kommande sammanträde. 
 

 
§ 43 Ordination och tjänst 

Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport från arbetsgruppen 
ordination och tjänst, dnr 2011:0016 b. En skrivelse hade också inkommit från 
Svenska Baptistsamfundet, dnr 2011:0016 c. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  i princip ställa sig bakom dokumentet. 
att utse en arbetsgrupp som ska återkomma med förnyat förslag till kriterier för 

ordination och tjänst, ordning för ordination och installation från 2013 och 
framåt samt instruktion för antagningsnämnden. 

att preliminärt tillsätta en antagningsnämnd utifrån arbetsgruppens för ordination 
och tjänst förslag om uppgifter och sammansättning. Sammansättningen kan 
komma att ändras. 

att uppdra åt kyrkoledningen att bereda antagningsnämndens sammansättning till 
kommande sammanträde 

att uppdra åt bildarsamfundens samfundsledare att lösa frågan kring hur 
ordinationen ser ut 2012. 

att  de tre bildarsamfunden meddelar vilka medarbetare som man önskar ska 
förtecknas på Gemensam Framtids lista över de ordinerade tjänsterna.  

att  datum för överföring fastställs till 1 juli 2012. 
att  principiellt ställa sig bakom tanken att från och med 2013 ordineras diakon- 

och pastorskandidater tidigast året efter avslutad utbildning. 
att  uppdra åt kansliet  

att tillsätta och sammankalla den nya arbetsgruppen enligt andra att-
satsen ovan. 

att utifrån dagens samtal besvara brevet från Baptistsamfundet. 
 
§ 44 Vigselfrågor   

§ 44.1 Rapport från vigselgruppen 
Olle Alkholm anmälde och kommenterade en skriftlig rapport, dnr 2011:0015 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga beslutet till söndagens sammanträde. 
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§ 44.2 Beslut i vigselfrågor 
I samtalet konstaterade kyrkostyrelsen att våra bildarsamfund tidigare anfört 
tveksamhet till att begreppet äktenskap används för en samlad beteckning för olika 
relationer. Den traditionella uppfattningen är att äktenskapet är en relation mellan 
man och kvinna. 
Det finns församlingar i Gemensam Framtid som fattat beslut om att samkönad 
vigsel är den del av församlingens gudstjänstliv, likaväl som det finns församlingar 
som fattat beslut i motsatt riktning.  
Den konkreta tillämpningen av svensk äktenskapslagstiftning är en fråga för den 
lokala församlingen och pastorn. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att Gemensam Framtid hos kammarkollegiet ansöker om tillstånd att förrätta 

vigsel. 
att Gemensam Framtid hos kammarkollegiet ansöker om att pastorerna i 

Gemensam Framtid förordnas som vigselförrättare. 
att i ansökan anges att Gemensam Framtid önskar vigselrätt från den 1 juli 2012. 
att vigselbehörighet för enskild pastor hör samman med pastorns tillhörighet till 

pastorskåren i Gemensam Framtid. 
att uppdra åt arbetsgruppen för vigselfrågor att handlägga de formella 

kontakterna som krävs för ovanstående och att arbetsgruppen därmed avslutar 
sitt uppdrag. 

att Gemensam Framtid tar initiativ till fortsatta samtal om äktenskapets teologi. 
 
§ 45 Samtal med Svenska kyrkan 

Lasse Svensson rapporterade att arbetsgruppen för hur samarbetet med Svenska 
kyrkan ska se ut har avslutat sitt arbete. Med anledning av vårt förra styrelsebeslut 
att anhålla om samtal har Svenska kyrkans arbetsutskott bejakat vår förfrågan. 
Svenska kyrkans kyrkostyrelse sammanträder nästa gång i november, varvid beslut i 
frågan väntas.  
Till dess att ett nytt avtal finns tecknas inga nya avtal mellan Svenska kyrkan och 
Gemensam Framtids församlingar. De avtal som redan finns sköts om i vanlig 
ordning.  
Biskopsmötet hade uttalat att alla som ordinerats inom Metodistkyrkan eller 
Missionskyrkan före 2012 års utgång kommer att omfattas av nuvarande avtal med 
respektive kyrka.  
En samtalsgrupp kommer att tillsättas med tre representanter från Svenska kyrkan 
och tre representanter från Gemensam Framtid. Svenska kyrkan kan bistå med 
anställd sekreterare till samtalsgruppen.  
 
Ett samtal följde. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kyrkoledningen att föreslå Gemensam Framtids representanter i 

samtalsgruppen.  
att beslut fattas vid kommande sammanträde. 

 
§ 46 GF Ung 

Ann-Sofie Lasell anmälde och kommenterade en skriftlig handling, dnr 2011:0028. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka GF Ung för deras engagemang och därmed avsluta deras uppdrag. 

 
§ 47 Tillkommande ärenden 

§ 47.1 Utökning av ordförandes arvoderade tjänst 
Arbetsutskottet föreslog att ordförandes arvoderade tjänst för tiden 1 december 2011 till 
20 maj 2012 utökas till 75 % med hänsyn till de arbetsuppgifter som lagts på 
kyrkoledningen i samband med bemanningen av organisationen. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Ann-Sofie Lasell deltog ej i beslutet. 
 

§ 48 Avslutning 
Ordförande avslutade sammanträdet. Per Rydwik samlade kyrkostyrelsen i bön.  
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Helen Åkerman 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Sofie Lasell   Per Rydwik 
Ordförande   Ordförande 
 
 
 
 
Lars Dalesjö 
Justerare 


