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§ 1 Inledning 

§ 1.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande öppnade sammanträdet och inledde med en andakt och en 

bönestund för dagens viktiga frågor 

 

§ 1.2 Närvaro  

Per Rydwik hade anmält frånvaro pga resa. 

 

§ 1.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Miriam Carlsson att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 1.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 

 

§ 2 Val av kyrkoledare 

§ 2.1 Genomgång av stadgar och beslutsprocess  

Ordförande inledde ett samtal om styrelsens beslutsprocess kring 

kyrkoledarvalet och vad stadgarna ger för förutsättningar. Styrelsen förde en 

diskussion om förutsättningarna för beslutsfattandet utifrån informationen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga informationen till handlingarna 

 

§ 2.2 Förslag till kyrkoledare 

Ordförande redovisade rekryteringsgruppens arbete och nuläget i 

rekryteringsarbetet. Styrelsen hade inför sammanträdet tagit del av 

rekryteringsgruppens samlade utvärdering av kandidaterna. 

Rekryteringsgruppen hade kommit fram till tre alternativa kandidater som står 

till förfogande för val till kyrkoledare: 

Joakim Hagerius,  

Lasse Svensson 

Olle Alkholm 

 

Ordförande redovisade de samtal som förts med kandidaterna och hur de ser 

på sammansättningen av det samlade ledarskapet inklusive biträdande 

kyrkoledare.  

 

Rekryteringsgruppen yrkade 

att  kyrkostyrelsen beslutar föreslå någon av de tre presenterade 

kandidaterna till kyrkoledare till kyrkokonferensen.  
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Samtal i styrelsen angående de tre kandidaterna, visade att alla tre 

kandidaterna har stöd i styrelsen.  

 

Lars Dalesjö, Miriam Carlsson, Karin Kopparmalms och Gunilla Andersson 

yrkade bifall till att välja Joakim Hagerius till kyrkoledare. 

 

Kyrkostyrelse beslutade att genomföra beslutsprocessen i flera steg. En 

försöksvotering mellan de tre kandidaterna visade att Lasse Svensson och 

Joakim Hagerius hade störst stöd i styrelsen.  

 

Styrelsen gick därefter vidare i en votering mellan de två kandidater som hade 

störst stöd. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade efter votering med utfallet 9-4 

att  föreslå kyrkokonferensen att välja Lasse Svensson till kyrkoledare 

för Gemensam Framtid. 

 

§ 2.3 Förslag till biträdande kyrkoledare 

Med utgångspunkt i styrelsens tidigare principbeslut om att föreslå 

kyrkokonferensen ett samlat kyrkoledarskap, med en kyrkoledare och två 

biträdande kyrkoledare, fördes en längre diskussion om sammansättningen av 

gruppen.  

 

I förberedelseprocessen hade Joakim Hagerius meddelat att han inte står till 

förfogande som biträdande kyrkoledare. För kyrkostyrelsen var det angeläget 

att det samlade ledarskapet kunde spegla hela kyrkan i olika avseenden och att 

det var viktigt att det team som föreslås verkligen ser betydelsen av detta.  

 

Rekryteringsgruppen yrkade 

att kyrkostyrelsen beslutar föreslå två av följande tre kandidater till 

biträdande kyrkoledare till kyrkokonferensen:  

Olle Alkholm,  

Sofia Camnerin  

Klas Johansson 

 

Kyrkostyrelsen beslutar: 

att uppdra åt ordförande att samråda med Lasse Svensson och då 

redovisa styrelsens överväganden och diskussioner angående 

sammansättningen av det samlade kyrkoledarskapet.   

att  under förutsättning att Lasse Svensson ställer sig positiv föreslå 

kyrkokonferensen att utse Sofia Camnerin och Olle Alkholm till 

biträdande kyrkoledare. 
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Kyrkostyrelsen beslutar vidare  

att när samrådet är genomfört och under förutsättning att Lasse 

Svensson förklarat sig positiv till förslaget, presentera hela 

förslaget till kyrkoledning. 

 

§ 2.4 Presentation av förslag samt återkoppling till övriga berörda i processen 

Kyrkostyrelsen beslutar 

att uppdra åt ordförande  

att  samtala med dem som varit aktuella som 

kyrkoledarkandidater 

att  skicka ett mejl med informationen till de övriga nio 

som varit med i processen.  

att  i samråd med informatör utarbeta lämpligt 

presentationsmaterial för presentationen av 

kyrkostyrelsens förslag. 

att  uttala ett tack till rekryteringsgruppen för utfört arbete 

 

§ 3 Avslutning 

Kyrkostyrelsen noterade att nästa sammanträde hålls på Utbildningscenter, Lidingö, den 

10-11/2 2012. Ordförande tackade alla för ett gott arbete och avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

Christer Jonsson 

Tf sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

Ann-Sofie Lasell Miriam Carlsson 

Ordförande Justerare 


