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§ 17 Inledning 

§ 17.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet samt inledde med en 
andakt. 

 
§ 17.2 Närvaro  

Christer Jonsson hade anmält frånvaro. Gunilla Andersson avvek under söndagen pga 
sjukdom. Lars Dalesjö avvek tidigare på söndagen pga restider. 

 
§ 17.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Karin Kopparmalms att jämte ordförande justera protokollet. 

 
§ 17.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
 17.6 Rapport från equmenia 
 18.10 Namnfrågan 
 18.11 Fördelning av styrelsens ansvar under kyrkokonferensen 

28.1 Övergång till ny kyrkoledning 
28.2 Handlingar till kyrkostyrelsen 

 
§ 17.5 Kyrkoledningens rapport 

Anders Marklund inledde med att berätta om arbetet med möblering av kansliet i Al-
vik. En beställning på möbler hade lagts, men man hade också varit mån om att åter-
använda befintliga möblemang så långt det var möjligt. Han rapporterade också att 
arbetet med att förbereda Vinterkonferensen 2013 för personal i Gemensam Framtid 
fortskrider och kommer att ha ett intressant och digert program. 

 
Lasse Svensson rapporterade att arbetet de senaste veckorna varit mycket intensivt 
med bemanning och andra frågor relaterade till det. Kyrkoledningen hade försökt 
undvika oro och spekulationer genom att försöka ge så samtidig information som 
möjligt till de tre kansliernas personal. Han hälsade också från kallelsedagarna på Te-
ologiska högskolan samt från de diakon- och pastorskandidater som ska ordineras. 
 
Ann-Sofie Lasell berättade om glädjen när beslutet om registrering av Gemensam 
Framtid som trossamfund kom den 21 februari 2012. I och med det beslutet faller 
mycket administrativt på plats. 
Hon rapporterade vidare att hon hade varit på en del samlingar i församlingar och di-
strikt samt mött pastorskandidater på Teologiska Högskolan i Stockholm. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade  
att notera rapporten. 
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§ 17.6 Rapport från equmenia 

Johan Arenius rapporterade att equmenias nya hemsida äntligen är uppe samt upp-
manade kyrkostyrelsen att gå in på hemsidan och kolla och ge kommentarer.  
 
Han rapporterade vidare att styrelsen hade haft sitt sista möte före riksstämman.  
 
Han påpekade också att det nu är väsentligt att en utredning gällande hur equmenias 
och Gemensam Framtids ekonomiska mellanhavanden ska se ut, tillsätts snarast.  
 
I övrigt går det bra för equmenia. Typ. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten. 
att göra följande tillägg i föredragningslistan: 

19.3 Översyn av ekonomi i förhållandet mellan Gemensam Framtid och 
equmenia 

 
§ 18 Kyrkokonferensen 

§ 18.1 Föredragningslista 

Thord-Ove Thordson anmälde ett förslag till föredragningslista för kyrkokonferensen, 
dnr 2012:0030. Han rapporterade att vissa punkter behöver se annorlunda ut detta 
år än vad som stadgas, eftersom det inte finns något avslutat verksamhetsår. 
 
Ett samtal följde där kyrkostyrelsen bl a funderade kring om det är möjligt att via 
hemsidan inleda samtalet i förväg, om det är en god och framkomlig väg att ge presi-
diet i uppdrag att styra samtalet så att olika åsikter, åldrar och/eller kön får möjlighet 
att höras samt påverkanstorgets roll i presentationen av styrelsekandidaterna. Vidare 
diskuterades påverkanstorgets utformning och utförande. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att fastställa föredragningslistan. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal arbeta vidare med arbetsordning 

för kyrkokonferensen. 
 

§ 18.2 Verksamhetsrapport juni 2011 – mars 2012 

Ann-Sofie Lasell anmälde ett förslag till verksamhetsrapport från juni 2011 – mars 
2012, dnr 2012:0027. Bakgrunden till verksamhetsrapporten är den att eftersom det 
inte har gått ett helt verksamhetsår vid kyrkokonferensen kan en verksamhetsberät-
telse inte lämnas. Verksamhetsrapporten skulle kunna kompletteras med ett kort 
omdöme från verksamhetsgranskande utskottet. 
 
Ett samtal följde där dessa synpunkter nämndes: 
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• ändra ordningen på punkterna och utöka fokusområdena. 
• tydligare vad styrelsen arbetat med.  
• utöka texten om de strategiska inriktningarna och verksamhetsplanearbetet. 
• antal personer som funnits med i olika utredningar och arbeten. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att godkänna verksamhetsrapportens inriktning. 
att uppdra åt ordförande att utifrån dagens samtal redigera dokumentet och pre-

sentera den för kyrkokonferensen. 
 

§ 18.3 Verksamhetsplan 

Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade ett förslag till verksamhetsplan, 
dnr 2012:0011 b. 
 
Ett samtal följde. Därefter delade kyrkostyrelsen upp sig i tre grupper, vilka diskute-
rade olika frågor. En av grupperna samlade styrelsens samtal i en redigering av verk-
samhetsplanen. Den anmälde och kommenterande sedan dnr 2012:xxx. 
 
I samtalet framfördes den tydliga synpunkten att även Strategisk plattform bör bli fö-
remål för kyrkokonferensbeslut. I Strategisk plattform nämns ledorden inåt – utåt – 
framåt. Dessa bör, i konsekvensens namn, bytas ut mot verksamhetsplanens följa – 
möta – tjäna – lära. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att fastställa den strategiska plattformen. 
att anta verksamhetsplanen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att upprätta verksamhetsplanering så att arbetet i 

den nationella kyrkan, regioner och församlingar hålls samman. 
 

§ 18.4 Budget 

Tommy Aronsson delade ut och kommenterade ett förslag till budget, dnr 2012:0047. 
Budgetförslaget hade tillkommit efter ett intensivt arbete under de senaste tre veck-
orna tillsammans med bildarsamfundens ekonomer Pontus Engström, Wolfgang Falk 
och Erik Wagnborg. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att efter dagens samtal redigera budgeten och utveckla 

kostnadssidan inför konferensen. 
att därefter föreslå kyrkokonferensen att anta budgeten. 
att utse Lars Dalesjö, Sven Mannervik, PG Persson och Per Rydwik till ekonomi-

grupp till stöd för administrative chefen med honom som sammankallande. 
 

  



PROTOKOLL 
KYRKOSTYRELSEN 

2012-03-17– 2012-03-18 
 

 5 (13) 
 

§ 18.5 Regioner 

§ 18.5.1 Regionutredningen 

Ordförande hälsade Rune Larsson välkommen. Rune Larsson anmälde och kommen-
terade regionutredningens slutrapport, dnr 2012:0019 b. 
Arbetet hade inletts med en inställning att vara lyssnande. Mycket synpunkter hade 
droppat in och tagits hänsyn till. De regionala mötesplatserna hade känts som en 
mycket viktig del i arbetet. En samling med ordförande från distrikten inom samfun-
den hade också organiserats (minnesanteckningar: 2012:0019 d). Bildarsamfundens 
folkhögskolor hade också lyssnats in. 

 
I två fall hade regionutredningen beslutat att lägga två förslag. Det gällde frågan om 
hur indelningen ska se ut samt frågan om huruvida regionerna ska vara egna juridiska 
personer eller inte. 

 
§ 18.5.2 Styrelsens förslag till kyrkokonferensen 

PG Persson anmälde ett första utkast till styrelsens förslag till kyrkokonferensen, dnr 
2012:0019 c. Per Rydwik anmälde minnesanteckningar från den senaste samlingen 
med distriktsordförande m. fl., 2012:0019 d. 
 
Ann-Sofie Lasell anmälde muntligt de kommentarer som hade inkommit skriftligt. 
Missionskyrkans distrikt i ÖrebroVärmlandDal, Västra Götaland samt Östra Götaland, 
Karlskoga missionsförsamling, Lekebergskyrkan och Fjugesta missionsförsamling hade 
skickat skrivelser. Västra och Östra Götalands distrikt ställer sig i huvudsak bakom 
regionutredningens förslag. Lekebergskyrkan hade åsikter om indelningen. De tre di-
strikten och Karlskoga förordade att distrikten ska vara egna juridiska personer, men 
de förordade olika förslag till indelning och ville inte ha tf regional kyrkoledare.  

 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att  fastställa kyrkostyrelsens förslag till organisatorisk form för Gemensam Fram-

tids regioner. 
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till uppdragsbeskrivning för regionerna. 
att i samverkan med equmenia inrätta sju regioner inom Gemensam Framtid. 
att fastställa kyrkostyrelsens förslag till regionutdelning. 
att att anta föreslagna tillägg i Teologisk grund, punkt 40, om regionala kyrkole-

dare. 
att anta föreslagna ändringar av stadgarnas § 15 om regioner 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda hur den finansiering som finns i nuvarande 

distrikt kan föras över i de nya regionerna på bästa sätt. 
   

Ordförande tackade Rune Larsson för det arbete han och regionutredningen lagt ner 
och överlämnade en blomma. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att  övergångsprocessen leds och samordnas av den nationella organisationen i 

Gemensam Framtid i samarbete med equmenia och nuvarande distriktsorgani-
sationer. 

att  uppdra åt arbetsutskottet att, tillsammans med equmenia, utarbeta förslag till 
former och resurser för övergångsprocessen. 

att  uppdra åt kansliet att tillsätta en utredning om hanteringen av bildarsamfun-
dens gårdar nationellt och regionalt. 

 
§ 18.5.3 Ordning och val vid tillsättning av regionala kyrkoledare 

Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade en pm angående ordning och val 
vid tillsättning av regionala kyrkoledare, dnr 2012:0026. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att redigera dokumentet så att det står regional kyrkoledare på samtliga ställen. 
att  under nomineringsperioden till regionala kyrkoledare också informera om

 möjligheten att anmäla sitt intresse. 
 
§ 18.5.4 Styrelsens svar till Gunnar Boijas motion 

Thord-Ove Thordson anmälde ett förslag till kyrkostyrelsens svar till Gunnar Boijas 
motion, dnr 2012:0010 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att bifalla kyrkostyrelsens svar. 
 
§ 18.5.5 Svenska Frälsningsarmén 

Ann-Sofie Lasell redogjorde muntligt för en mejlväxling hon hade haft med Göran 
Andreasson, arméledare i Svenska Frälsningsarmén. Han föreslog att vi ska skjuta på 
beslut om samarbetsavtal till 2013. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  notera rapporten i protokollet. 
att ställa sig bakom förslaget. 
 

§ 18.6 Styrelsens svar på övriga motioner 

Ann-Sofie Lasell anmälde förslag till kyrkostyrelsens svar på övriga motioner. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att i alla motionssvar som har ”Kyrkan”, ”den nya kyrkan” eller liknande som skriv-

ning ska denna ersättas med Gemensam Framtid. 
att uppdra åt kansliet att redigera brödtexten i svaret på motionerna om dop och 

medlemskap respektive om teologisk kommitté. 
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Kyrkostyrelsen beslutade föreslå konferensen 
- gällande motionen om rättfärdig fred: 

att rekommendera ”Ett ekumeniskt upprop för rättfärdig fred” till 
läsning, reflektion och gemensamma insatser. 

att rekommendera församlingar att aktivt bidra till en rörelse för 
fred. 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att ta ett samlat grepp om området håll-
bar utveckling med en strategi för opinionsbildning och verktyg 
för lokalt arbete i samverkan med församlingar och närstående 
organisationer. 

att ge fortsatt stöd till Kyrkornas Världsråds påverkansarbete i freds-
frågor. 

att därmed anse motionen besvarad. 
 

- gällande motionen om miljöpolicy: 
att en nationell miljöpolicy med handlingsplan utarbetas under verk-

samhetsperioden 2012/2013, som omfattar all verksamhet i Ge-
mensam Framtid med miljö, klimat, rättvisa och fred som ledord. 

att Gemensam Framtid på nationell nivå, utifrån miljöpolicyn, ger för-
slag och stöd för handlingsplaner på lokal och regional nivå. 

att den insamling av goda exempel som redan påbörjats genom fo-
kusområdena, får fortsätta och utvecklas i erfarenhetsutbyte och 
fördjupad kunskap. 

att därmed anse motionen besvarad. 
 

- gällande motioner om dop och medlemskap: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp kring dop 

och medlemskap med representanter från teologiska kommittén 
och församlingarna i Gemensam Framtid. 

att med hänsyn till att Trossamfundet Gemensam Framtid under 
första halvåret 2012 befinner sig i ett uppbyggnadsskede och att 
föreslagna förändringar kräver förankring i församlingarna, avslå 
de motioner som föreslår ändringar i Teologisk grund för Gemen-
sam Framtid. 

 
- gällande motioner om tillägg i ”Förslag till stadgar för församling inom Gemensam 

Framtid”: 
att hänskjuta yrkandet i motionen till behandlingen av förslag till 

stadgar för församling. 
att därmed anse motionen besvarad. 
 

- gällande motionen om teologisk kommitté: 
att med brödtextens redogörelse anse motionen besvarad. 
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- gällande motionen om teologi och språk: 
att motionens intention bejakas. 
att Gemensam Framtid ska arbeta med teologi och språk för vår tid 

med flera målgrupper i åtanke. 
 

§ 18.7 Stadgeändring § 17 

Thord-Ove Thordson anmälde ett förslag till komplettering av stadgarnas § 17, dnr 
2012:0034 samt resultatet av en undersökning han gjort bland några av våra med-
lemmar med erfarenhet från andra folkrörelsesammanhang, dnr 2012:0034 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att inte föreslå ett tillägg till stadgarnas § 17. 
att föreslå kyrkokonferensen att utse valberedning enligt alternativ 2 i 2012:0034 

b. 
 

§ 18.8 Ansvarsnämnd 

§ 18.8.1 Instruktion 

Lasse Svensson anmälde ett förslag till instruktion för ansvarsnämnd, dnr 2012:0033. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  formulera punkt 10: Ansvarsnämnden arbetar enligt ekumeniska riktlinjer för 

sexuella övergrepp i kyrkliga miljöer utarbetade av Sveriges Kristna Råd. 
att formulera punkt 11: minnesanteckningar för ansvarsnämndens arbete förs och 

bevaras i ett arbetsarkiv. Anteckningarna bevaras under sekretess med hänvis-
ning till personärende. 

att formuleringen ska vara ”dom vunnit laga kraft” i sista stycket. 
att därefter föreslå kyrkokonferensen att fastställa riktlinjerna. 
att uppdra åt kansliet att förbereda vilka som ska utgöra överklagandeinstans. 
 
§ 18.8.2 Förslag på ledamöter 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att föreslå kyrkokonferensen att till ansvarsnämnd utse Olle Alkholm, Mats Carls-

son, Alf Englund, Karin Fritzson samt Katarina Alsén. 
 

§ 18.9 Tid och plats för kyrkokonferensen 2013 

Lasse Svensson anmälde att frågan hade ställts till Karlstad. Under innevarande helg 
hade man distriktsårsmöte där frågan skulle behandlas. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att kyrkokonferensen 2013 hålls den 9-12 maj. 
att uppdra åt kyrkoledningen att arbeta vidare med frågan om lokalisering. 
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§ 18.10 Namnfrågan 

Kyrkostyrelsen delade upp sig i tre grupper, vilka diskuterade olika frågor. En av 
grupperna diskuterade namnfrågan och hur den kan hanteras. Andreas Möller rap-
porterade från gruppens samtal. Följande punkter nämndes: 
- Vi har fått tid på oss till 2014 och den tiden behöver vi. 
- Det är bra att vi får lite tid på oss att se vilka vi är och vad vi blir och vad det får 

för konsekvenser för namnet. 
- Det vore intressant att under hösten skicka ut en enkät till församlingarna för att 

undersöka vilka är vi, vilken typ av rörelse är vi, vilken typ av namn vill vi ha, vil-
ken är ”Gemensam Framtid-identiteten”. 

- Seminarier eller liknande under kyrkokonferensen 2013 där frågan behandlas. 
- Under hösten 2013 ta hjälp av professionella. 
- Kanske att regionala mötesplatser om detta också kunde vara en bra idé. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  uppdra åt kansliet att värdera frågan och ta tillbaka den till arbetsutskottet för 

att kunna beskriva processen vid konferensen. 
 

§ 18.11 Fördelning av styrelsens ansvar vid kyrkokonferensen 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att cirkulera en lista för intresseanmälan. 
att uppdra åt kansliet att därefter fördela kyrkostyrelsens ledamöter på uppdra-

gen. 
 

§ 19 Ekonomi 

Ordförande hälsade Tommy Aronsson välkommen. Han presenterade sig och så 
gjorde även kyrkostyrelsens ledamöter. 

 
§ 19.1 Ekonomisk rapport 

Ann-Sofie Lasell och Tommy Aronsson anmälde och kommenterade en ekonomisk 
rapport, dnr 2012:0029. Gemensam Framtid hade gått med underskott till dags dato. 
Det förklaras till stor del med att kostnader för flytt inte hade tagits med i budgeten 
som antogs vid bildarmötet, varken för gemensamma kostnader i anslutning till Eku-
meniska centret inflyttning i Alvik eller till kostnader för att det nya kansliet för Ge-
mensam Framtid flyttar in i Alvik. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att begära tilläggsanslag, för de kostnader för omställning och flytt som inte var 

budgeterade, från bildarsamfunden. 
att därefter lägga rapporten till handlingarna. 
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§ 19.2 Information om kreditupplysning 

Ann-Sofie Lasell informerade om att när Gemensam Framtid får 90-konton för in-
samlingar måste en aktuell kreditupplysning lämnas för samtliga styrelseledamöter, 
dnr 2012:0024. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera informationen. 

 
§ 19.3 Översyn av ekonomi i förhållandet mellan Gemensam Framtid och equmenia 

Johan Arenius anmälde muntligt behovet av att en översyn av det ekonomiska förhål-
landet mellan Gemensam Framtid och equmenia genomförs för att reglera ekono-
miska mellanhavanden, mot bakgrund av att bildarsamfunden tidigare gav större 
ekonomiskt bidrag till sina respektive barn- och ungdomsförbund än vad equmenia 
erhåller idag. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt arbetsutskottet  
att tillsammans med equmenia se över Gemensam 

Framtids och equmenias ekonomiska mellanhavan-
den.  

att rapportera till respektive styrelse. 
 

§ 20 Information om bemanningsarbetet 

Ann-Sofie Lasell och Lasse Svensson anmälde muntligt information om bemannings-
arbetet. Kyrkostyrelsen hade fått skriftlig information om hur resultatet av beman-
ningsarbetet blev. Den 16 mars var det slutförhandling med de fackliga representan-
terna. Några förändringar hade då skett. Förhandlingarna slutfördes i samförstånd. 
Ca 30 personer kommer att avsluta sina tjänster, både på grund av eget beslut, viss-
tidsanställningar som ej förlängs samt uppsägningar. 

 
I den närmaste framtiden kommer en personaldag med inriktning ”Att fullfölja lop-
pet” för de som slutar att hållas. För det nya kansliet anordnas ett personaldygn. En-
hetsansvariga och koordinatorer har ett möte med kyrkoledningen innan dess för att 
förbereda arbetet och personaldygnet. 

  
Veckan efter personaldygnet flyttar kansliet in i lokalerna i Alvik. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten. 

 
§ 21 Arkivfrågor 

När kyrkostyrelsen delade upp sig i tre grupper diskuterades även denna fråga i en av 
grupperna. Tid för att i hela styrelsen bearbeta och samtala i frågan saknades dock. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till kommande sammanträde. 

 
§ 22 Teologisk kommitté 

§ 22.1 Uppdrag och instruktion 

Hans Andreasson anmälde ett förslag till beskrivning av uppdrag och instruktion till en 
teologisk kommitté, dnr 2012:0032. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tillsätta en teologisk kommitté till stöd för kyrkostyrelsen och kyrkoledningen. 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera instruktionen. 
 
§ 22.2 Förslag på ledamöter 

Lasse Svensson anmälde ett förslag på ledamöter till den teologiska kommittén, dnr 
2012:0032. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att till Teologisk kommitté utse Hans Andreasson (ordförande), Ann-Christine Falk 

Arne Fritzson, Karin Olovsdotter, Elisabet Öman samt en representant vardera 
från kyrkoledningen och Teologiska högskolan. 

 
§ 23 Bildningsutredning 

Thord-Ove Thordson anmälde och kommenterade texten gällande bildningsutredningen, 
dnr 2012:0015 b, budget kopplad till den, dnr 2012:0015 c samt en version som hade re-
digerats efter equmeniastyrelsens behandling av ärendet, dnr 2012:0015 d. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa direktiven för utredningen. 
att fastställa budgeten för utredningen. 
att utse Ingemar Nordieng och Per-Olof Öhrn tillsammans med en ytterligare per-

son till utredare. 
att uppdra åt equmenia att föreslå en tredje person. 
att uppdra åt arbetsutskottet att besluta om equmenias förslag till utredare. 
 

Mot beslutet reserverade sig Lars Dalesjö. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att ta Lars Dalesjös skriftliga reservation till protokollet: 

Min uppfattning är att det finns ett behov att kartlägga våra utbildningsbehov 

såväl för anställda som för lekmän i Gemensam Framtid. För att tillfredsställa 

dessa utbildningsbehov bör en dialog med och mellan olika utbildningsanord-

nare föras. För att möjliggöra god kvalité och geografisk spridning på våra ut-

bildningar bör det dessutom föras en dialog om hur vi samverkar, samarbetar 

och samordnar inom och mellan våra självständiga utbildningar. 
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Att lägga ett utredningsuppdrag, enligt förslaget, till några utredare ger enligt 

min uppfattning ett uppifrån-perspektiv som inte skapar tillräcklig delaktighet 

och kreativ självständighet. Min uppfattning är också att utredningen till sin 

omfattning är så stor att det inte rimligen går att skapa ett gott underlag som 

är förankrat under nio månader. Därför reserverar jag mig mot beslutet. 

 

Jag tror att vi istället skulle vara betjänta av att starta ett antal kartläggnings- 

och utvecklingsprocesser i: 

� ett forum för utbildningsanordnare 

� ett forum för lekmannautveckling med församlingsrepresentation 

� ett forum för högre utbildning  

samt 

� att identifiera enskilda strukturella problem 

 

Detta arbeta bör samordnas i Gemensam Framtids nya organisation.  

 Lars Dalesjö 

 

§ 24 Rapport från fokusområdena 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga dnr 2012:0031 till handlingarna. 
 

§ 25 Samfundstidning 

Lasse Svensson anmälde och kommenterade en ytterligare utredning kring förslaget om 
samfundstidning, dnr 2012:0016 b.  
 
Ett samtal följde där kyrkostyrelsen uttryckte både förhoppningar och farhågor. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uttrycka att den är i grunden positivt inställd, men kostnader och intäkter be-

höver utredas och säkerställas tydligare. 
att uppdra åt arbetsutskottet att därefter fatta beslut. 
 

§ 26 Justering av sammanträdesplan 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att det sedan tidigare planerade sammanträdet onsdag 16 maj flyttas till torsdag 

17 maj kl 13. 
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§ 27 Anmälan av protokoll 

Kyrkostyrelsen 2012-02-10 – 11  

Arbetsutskottet 2012-02-10 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga protokollen till handlingarna. 
 

§ 28 Tillkommande ärenden 

§ 28.1 Övergång till ny kyrkoledning 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till kommande sammanträde. 
 
§ 28.2 Handlingar till kyrkostyrelsen 

Miriam Carlsson lyfte problemet med att så många av styrelsens handlingar lämnades ut 
i sittande möte. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att tillse att kyrkostyrelsen får handlingarna i god tid före 

sammanträdet.  
att uppmana kansliet att hålla handlingarna så kortfattade som möjligt med tydliga 

förslag till beslut. 

 
§ 29 Avslutning 

Ordförande avslutade sammanträdet och kyrkostyrelsen bad välsignelsen tillsammans. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Helen Åkerman 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Sofie Lasell   Per Rydwik 
Ordförande §§ 18.4, 18.6, 18.8-29  Ordförande §§ 17, 18.1-18.3, 18.5, 18.7 
 
 
 
 
Karin Kopparmalms 
Justerare 


