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Sammanträdesprotokoll§§

Plats: 
Sammanträdet genomfördes genom videogruppsamtal på Skype. Närvarolistan är uppdelad 
efter plats.

Närvarande: 
Ekumeniska centret, Alvik: 

AnnAndreas Möller

Gunilla AnderssonSusanne Rodmar

Göran BondessonPer Rydwik

Dan BrännströmJacob Östervall

Hos Sara Möller,  

Miriam CarlssonSara Möller

Helena GenemoMarianne Nordin

Enskilda på olika platser: 
Hans AndreassonChrister Jonsson

Lars Dalesjö 

Adjungerade, Ekumeniska centret, Alvik: 

Olle AlkholmBitr. kyrkoledare

Görel Byström JanarvEnhetsansvarig Kommunikation

Mikaela GrundbergEkonomiansvarig, deltog i §§ 17, 19

Ola J. HedinEnhetsansvarig Ekonomi

Ida HennerdalOrdförande equmenia

Lasse SvenssonKyrkoledare

Helen ÅkermanSekreterare

Ordförande:Sekreterare:
AnnHelen Åkerman

Justerare: 
Göran Bondesson 
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§ 17 Inledning 
§ 17.1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande öppnade sammanträdet. Ola J. Hedin hade börjat sin tjänst som 
enhetsansvarig för ekonomienheten samma vecka och hälsades särskilt välkommen. 
 
§ 17.2 Närvaro  
Samtliga närvarande. 
 
§ 17.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Göran Bondesson att jämte ordförande justera protkollet. 
 
§ 17.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan. 
 

§ 18 Namnfrågan 
Ann-Sofie Lasell och Görel Byström Janarv anmälde och kommenterade ett bildspel med 
kommentarer från varumärkesexperter, dnr 2013:0024 c, samt en pro memoria om 
namn, dnr 2013:0024 d. 
Görel Byström Janarv presenterade muntligt ett förslag till kommunikationsplan för att 
lansera namnet. Planen inrymmer förslag för att lansera namnet den 6 mars 2013. Hon 
nämnde följande upplägg: 
- Sändaren får pressmeddelandet i förväg och ges möjlighet att intervjua 

kyrkostyrelseledamöter och kyrkoledare. 
- Artikel läggs ut på MyNewsdesk. 
- Gemensam Framtids hemsida, facebook och twitter blir, tillsammans med Sändaren, 

våra egna kanaler. (Görel betonade också vikten av att kyrkostyrelseledamöterna är 
aktiva och ger sig in i debatten i alla tre medierna.) 

- I nyhetsbrevet till församlingarna som går ut den 9 april publiceras en argumentation 
kring namnet. 

- Nästa nummer av Uppdraget (24 april) kommer också innehålla artiklar och 
argumentation kring namnet. 

- Kommande vecka spelas en PR-film in för publicering på hemsida, etc. 
- Kyrkoledarbloggen bör också ha något inlägg i veckan om namnet. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att besluta att det nya namnet för trossamfundet är Gemensam kyrka. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att beslut om logotyp, översättningar, stadgeförändringar etc. hänskjuts till 

kommande sammanträde. 
att dock konstatera att mosaik-korset bör vara kvar i logotypen. 
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att sekretess råder till 6 mars. Plan för vilka Sändaren kontaktar kommer från 
kommunikationsenheten. 

 
§ 19 Ekonomi 

§ 19.1 Bokslut 2012 

Mikaela Grundberg anmälde och kommenterade resultaträkning, dnr 2013:0028 b, 
balansräkning, dnr 2013:0028 c samt resultatuppföljning, dnr 2013:0028 d,  
 
För att bokslutet ska bli klart saknas nu enbart avräkningar mot bildarsamfunden. Hela 
bokslutet beräknas slutföras innevarande vecka. 
  
Hon kommenterade vidare att resultatuppföljningen är svår att få till eftersom 
rambudgeten är gjord efter vissa principer men bokföringen är gjord efter helt andra 
principer. Kostnaderna är i nivå med budget, men inte intäkterna.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
 
§ 19.2 Budget 2013 
Mikaela Grundberg anmälde och kommenterade reviderad budget för 2013, dnr 
2013:0027 b.  
 
Lasse Svensson rapporterade från kyrkoledningens begynnande samtal utifrån de 
förutsättningar som budgeten ger. Ca 7 mkr behöver sparas, vilket innebär ca 10-12 
heltidstjänster. Detta innebär att nuvarande organisation inte kan användas, vilket gör 
att en omorganisation då krävs. 
 
Ett samtal följde.  
Att tvingas omorganisera redan efter ett år känns inte bra, men relaterar till tidigare 
erfarenheter från flera organisationer att man tyvärr ofta både tar i för lite och gör det 
för sent. Slutsatsen av det blir då att man bör sikta på 12 heltidstjänster direkt. 
 
Frågan om det verkligen har prövats färdigt med bildarsamfunden om de finansiella 
intäkterna ställdes. Finns det medel som vi egentligen har tillgång till? Bildarsamfunden 
har alla levt på avkastningen från sina investeringar. 
 
Vidare nämndes att det nu är viktigt att vi tar oss ner på fast mark, för att sen kunna 
expandera.  
 
Reflektionen om i vilken ände vi ska börja omorganisationsarbetet gjordes också. 
Behöver vi inte i själva verket börja med att fundera på vilken verksamhet vi vill ha och 
sen forma en organisation som stödjer den verksamheten? 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
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att uttrycka sitt stöd till kyrkoledningen för fortsatt arbete i den riktning som 
presenterades.  

 
§ 20 Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 
 

§ 21 Avslutning 
Kyrkostyrelsen avslutade sammanträdet med att be för samfundet, personalen, 
församlingarna och om Guds ledning i det fortsatta arbetet. 
 
Vid protokollet: 
 
 
Helen Åkerman 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Ann-Sofie Lasell   Göran Bondesson 
Ordförande   Justerare 


