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§ 23 Inledning 
§ 23.1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. Helena Genemo inledde med en andakt. 
Lars Dalesjö inledde söndagens sammanträde med en morgonbön. 
 
§ 23.2 Närvaro  
Ann-Sofie Lasell och Christer Jonsson hade anmält förhinder. Susanne Rodmar och Jacob 
Östervall hade anmält sen ankomst. 

 
§ 23.3 Val av protokollsjusterare 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Hans Andreasson att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 23.4 Fastställande av föredragningslista 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 
 32.1 Betaniastiftelsen 
 32.2 Rapport från gårdsutredningen 
 
§ 23.5 Rapport från kyrkoledarna 
Lasse Svensson rapporterade att namnfrågan, ekonomifrågor, ny administrativ chef, oro 
med anledning av eventuell omorganisation, nytt medlemsmagasin samt ny 
ledningsstruktur har varit de största frågorna sedan senaste ordinarie sammanträde. 
 
Det hade inkommit en del synpunkter på att kyrkoledare och styrelse hade presenterat 
förslaget till nytt namn tillsammans. De kritiska upplevde att ledningen därmed har talat 
om för konferensen vad den ska tycka. 
 
Han rapporterade vidare att det hade varit mycket jobb med pusslet att få ihop ett 
förslag till regionala kyrkoledare.  
 
Lasse Svensson hade varit i Nicaragua när ny missionsförståndare installerades i 
systerkyrkan där. Han hade vidare varit med som gäst på Evangelical Covenant Churchs  
Midwinter Conference i San Diego. Veckan efter sammanträdet skulle han åka till de 
båda kongoländerna i två veckor. Resor och församlingsbesök utgör en stor del av 
kyrkoledarnas arbetsuppgifter. 
 
Kyrkoledartrion hade försökt hålla fast vid den generella arbetsfördelningen. Olle 
Alkholm har en hög kanslinärvaro, Lasse Svensson arbetar i Stockholm måndag-onsdag. 
Sofia Camnerin arbetar mycket på kansliet, men representerar också Gemensam Framtid 
i flera arbetsgrupper och styrelser.  
 
Lasse Svensson rapporterade också att uppdraget från kyrkostyrelsen att beskriva 
samarbetet med Diakonia har påbörjats, men kommer inte att vara klart till augusti, 
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enligt den ursprungliga tidsplanen. Detta beror på att man också utvärderar Gemensam 
Framtids internationella arbete parallellt, under 2013. 
 
Samtalen med Svenska kyrkan hade fortsatt. Båda parter vill komma till en 
överenskommelse, men det går inte att säga nu varken hur den kommer se ut eller när 
det är klart. Eventuellt kan ett förslag finnas under 2015. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
att uttala sitt stöd för kyrkoledningen och kanslipersonalen att prioritera tydligt för 

att få en rimlig arbetssituation. 
 

§ 23.6 Rapport från equmenia 
Utgår. 
 

§ 24 Inför kyrkokonferensen 
§ 24.1 Verksamhetsberättelse 2012 
Olle Alkholm anmälde och kommenterade förslag till verksamhetsberättelse 2012, dnr 
2013:0035. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade  
att låta verksamhetsberättelsen omfatta samma period som 

förvaltningsberättelsen. 
att uppdra åt kansliet 

att infoga den verksamhetsrapport som avgavs till kyrkokonferensen 
2012 i verksamhetsberättelse 2012. 

att utifrån dagens samtal redigera verksamhetsberättelsen. 
 att därefter föreslå kyrkokonferensen 

att fastställa verksamhetsberättelsen för 2012. 
 
§ 24.2 Årsredovisning 2012 
Marianne Dahl Radhe hälsades särskilt välkommen till sitt första 
kyrkostyrelsesammanträde. Hon anmälde och kommenterade årsredovisning för 
Gemensam Framtid avseende räkenskapsåret 2011-07-01 – 2012-12-31, dnr 2013:0048 
b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kyrkostyrelsens ledamöter att senast tisdag 19 mars 2013 kl. 13.00 

inkomma till kansliet med frågeställningar och synpunkter. 
att beslut sedan fattas per capsulam. 
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§ 24.3 Verksamhetsplan 2014 
Els-Marie Carlbäcker hälsades välkommen. Hon anmälde och kommenterade ett förslag 
till verksamhetsplan 2014, dnr 2013:0020 d. Hon presenterade också en beskrivning av 
processen kring arbetet med verksamhetsplaner framöver, dnr 2013:0026 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt Hans Andreasson, Miriam Carlsson och Sofia Camnerin att 

återkomma med ett förslag till formulering av övergripande mål för beslut vid 
söndagens sammanträde.  

att uppdra åt Lars Dalesjö och Dan Brännström att förtydliga beskrivningen av 
processen i avsnittet ”Genomförande och uppföljning” för beslut vid söndagens 
sammanträde.  

 
Kyrkostyrelsen beslutade vidare 
att uppdra åt kansliet  

att  utifrån dagens samtal i övrigt redigera dokumentet. 
att i förväg publicera exempel på aktiviteter på hemsidan för att 

sedan presentera dem på kyrkokonferensen.  
 
Vid söndagens sammanträde beslutade kyrkostyrelsen 
att det första övergripande målet formuleras: 

Gemensam Framtid fokuserar på den lokala församlingens förnyelse, utveckling 

och växt, i gemenskap med hela kyrkan.  

att processen kring ”Genomförande och uppföljning” beskrivs: 
 Verksamhetens prioriterade satsningar/mål enligt denna verksamhetsplan 

beslutas i kyrkokonferensen och följs löpande upp av kyrkostyrelsen med hjälp 
av indikatorer. 

att därefter föreslå kyrkokonferensen  
att anta verksamhetsplanen för 2014. 

 
§ 24.4 Budget 2014 
Marianne Dahl Radhe anmälde och kommenterade ett förslag till budget för 2014, dnr 
2013:0050.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa att 3 % av kyrkoavgiften används för administration. 
att uppdra åt kansliet att säkerställa samtliga kostnadssiffror så att budgeten kan 

presenteras för kyrkokonferensen utan tveksamheter. 
att budgeten presenteras för församlingarna på hemsidan istället för i 

föredragningslistan. 
att uppdra åt kansliet att tillsända styrelsen den uppdaterade budgeten senast 27 

mars för respons senast 2 april. 
att beslut sedan fattas per capsulam. 
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§ 24.5 Förslag om yttrande- och förslagsrätt 
Olle Alkholm anmälde och kommenterade ett förslag till vilka som ska ha yttrande- och 
förslagsrätt i kyrkokonferensen, dnr 2013:0037. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att anmäla listan till kyrkokonferensen. 
att uppdra åt kansliet att lyfta frågan om motionärers yttranderätt vid möte med 

presidiet. 
 
§ 24.6 Ordination och mottagande av pastorer och diakoner 
Olle Alkholm anmälde ett förslag på kandidater att ordineras till pastorer respektive 
diakoner samt på pastorer som mottas från annat samfund, dnr 2013:0036. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att till pastorer ordinera Linus Brengesjö, Anton Gustafsson, André Jakobsson, 

Martin Karlsson, Anna Lähnn, Kerstin Olsson samt Birgitta Thörn. 
att till diakoner ordinera Mariam Ghaly, Magdalena Gustafsson, Jovita Häggmyr, 

Gunnel Näsfors, Pernilla Olsson, Ann-Louise Tjerneld, Karin Sigfeldt, Joakim 
Wanzelius samt Inger Öhrvall Hjertén. 

att motta Peter Baric och Niklas Björklund från Evangeliska Frikyrkan som pastorer 
i Gemensam Framtid. 

 
§ 24.7 Motionssvar 

§ 24.7.1 Protestantisk sociallära 
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar angående 
protestantisk sociallära, dnr 2013:0008 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att ställa sig bakom förslaget. 
 
§ 24.7.2 Barnkonventionen 
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar angående att 
verka för att göra barnkonventionen till en del av svensk lagstiftning, dnr 2013:0009 
b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till motionssvar, 

där särskild hänsyn tas till att noggrant undersöka sakförhållandena för FN-
konventioners implementerande i svensk lagstiftning. 

att beslut sedan fattas per capsulam. 
 

  



PROTOKOLL 
KYRKOSTYRELSEN 

2013-03-16– 2013-03-17 
 

 6 (13) 
 

§ 24.7.3 Regioners juridiska form 
Olle Alkholm presenterade ett förslag till motionssvar, dnr 2013:0010 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till motionssvar. 
att beslut sedan fattas per capsulam. 
 
§ 24.7.4 Situationen i Mellanöstern 
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till motionssvar, dnr 
2013:0007 c. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att  uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera förslaget till motionssvar. 
att beslut fattas per capsulam. 
 
§ 24.7.5 Namnfrågan 
Olle Alkholm rapporterade muntligt att svaret på motionen utgår från 
kyrkostyrelsens eget förslag samt en argumentation kring varför inte Folkkyrkan är 
ett lämpligt namn, se dnr 2013:0024.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att avslå motionen. 
att anta namnet Trossamfundet Gemensam kyrka. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att under förutsättning att kyrkokonferensen beslutar att anta namnet 

Trossamfundet Gemensam kyrka som nytt namn, så blir namnet på engelska 
Uniting Church of Sweden. 

att uppmana kyrkostyrelsens ledamöter att aktivt ta del i debatten i media, på 
bloggar, twitter, facebook etc. kring det föreslagna namnet. 

 
§ 24.8 Välkomnande av nya församlingar 
Olle Alkholm rapporterade muntligt att det i processen för att bilda Gemensam Framtid 
har blivit något rörigt kring nya församlingar, framförallt i de fall församlingar har gått 
samman. Det finns därför, för närvarande, inte någon komplett lista över nya och 
förenade församlingar i Gemensam Framtid. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att tillställa kyrkokonferensen en lista över nya och förenade 

församlingar. 
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§ 24.9 Förslag regionala kyrkoledare 
Olle Alkholm och Gunilla Andersson anmälde och kommenterade ett förslag till regionala 
kyrkoledare för Gemensam Framtids regioner, dnr 2013:0025 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att beslut för region Väst fattas per capsulam. 
att samtliga kandidater offentliggörs samtidigt när beslut om region Väst är fattat. 
att sekretess därmed råder till dess. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade föreslå kyrkokonferensen 
att utse följande regionala kyrkoledare: 
 Nord Klas Johansson 
 Mitt Lennart Renöfält 
 Svealand Helén Friberg 
 Stockholm Jenny Dobers 
 Öst Peter Bernhardsson 
 Syd Charlotte Thaarup 
 
§ 24.10 Förslag The Doctrine of Discovery 
Sofia Camnerin anmälde och kommenterade ett förslag till kyrkostyrelsens skrivelse till 
kyrkokonferensen angående The Doctrine of Discovery, dnr 2012:0106 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att redigera förslaget. 
att därefter föra förslaget till kyrkokonferensen. 
 
§ 24.11 Förslag till hållbarhetspolicy 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att konstatera att frågan om hållbarhetspolicy inte är en konferensfråga. 
att med det konstaterandet bordlägga frågan till kommande sammanträde. 
 
§ 24.12 Rapport från teologiska kommittén 
Hans Andreasson anmälde och kommenterade en rapport om teologiska kommitténs 
arbete med frågorna kring tro, dop och medlemskap, dnr 2013:0044. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten. 
att därmed lägga den till handlingarna.  
att uppdra åt teologiska kommittén att på lämpligt sätt rapportera om arbetet 

under kyrkokonferensen. 
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§ 25 Plats för kyrkokonferensen 2014 
Helen Åkerman anmälde och kommenterade en prismässig jämförelse mellan Umeå och 
Stockholm som konferensorter 2014, dnr 2013:0014 b. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att av ekonomiska skäl inte förlägga kyrkokonferensen i Umeå. 
 

§ 26 Kyrkokonferenser från 2015 
Olle Alkholm anmälde en skrivelse angående kyrkokonferenserna från 2015 och framåt, 
dnr 2013:0042. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kansliet att utifrån dagens samtal redigera texten. 
att beslut sedan fattas per capsulam. 
 

§ 27 Regionprocessen – överläggning med equmenias styrelse 
Frågan behandlades tillsammans med equemnias styrelse. Respektive styrelse fattade 
sina egna beslut. 
 
Göran Bondesson anmälde och kommenterade en rapport med förslag från 
beredningsgruppen för regional organisation, dnr 2013:0022 b. Några saker 
kommenterades särskilt: 
- En uppstramning har gjorts av arbetsledningsansvaret jämfört med tidigare rapporter 
- Landstingsbidragen, församlingsanslaget och equmenias medlemsavgifter är bas för 

finansieringen. En revidering av prognosen för landstingsbidragen hade landat på ca 
4 Mkr/år. Det hade varit svårt att få fram fakta om övriga intäkter för nuvarande 
distrikt. 

- Utifrån gruppens bedömning av finansieringsförutsättningarna föreslogs en 
bemanning med 16,5 tjänster utöver de regionala kyrkoledarna. 

- Förslaget utgår från en väl funderande samordning av Gemensam Framtids och 
equmenias verksamhetsplaner med regionerna. 

 
Per Rydwik rapporterade också att gårdsutredningen har inlett sitt arbete. De 
återkommer med en skriftlig rapport till kyrkostyrelsens sammanträde efter 
kyrkokonferensen. 
 
Gruppdiskussioner genomfördes om organisationsskissen, ekonomin och 
lokaliseringsförslaget. I grupprapporterna och efterföljande diskussion framfördes bl a 
följande synpunkter: 
- Allt syftar till att stödja församlingar och föreningar – det måste vara basen för 

kommunikationen. 
- När det gäller lokaliseringen är det bra att sitta tillsammans med andra i en 

arbetsgemenskap, för region Stockholm till exempel i Alvik. 
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- Tydliggör i skissen från beredningsgruppen att förtroenderåden är en viktig form för 
ett ökat demokratiskt inflytande. 

 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att anta den föreslagna organisationsmodellen. 
att uppdra åt kansliet att tillsammans med equmenias generalsekreterare senast 

31 mars ta fram tjänstebeskrivningar för de regionala tjänsterna. 
att vid framtagandet av tjänstebeskrivningar särskilt beakta behov av särskilda 

skrivningar för de två specialregionerna pionjär och storstad. 
att nuvarande distrikts tillgångar ska föras över till Gemensam Framtid och 

equmenia på ett sätt där det säkerställs att de även framgent kommer att 
användas till sådan verksamhet och inom den geografi där de från början varit 
avsedda. 

att församlingarna inom Gemensam Framtid årligen från och med 2014 tillsänds 
en rekommenderad faktura om 110 kr/medlem samt att denna avgift justeras 
årligen i samband med budget. 

att församlingarnas regionavgift fördelas enligt 80/20-regeln, vilket innebär att 80 
% av församlingsanslagen stannar i respektive region och 20 % används för 
gemensam fördelning. 

att landstingsbidragen stannar i respektive region. 
att 1,2 Mkr av kyrkoavgiftens medel under år 2014 används för att stärka arbetet i 

regionerna. 
att kyrkostyrelsen årligen fastställer hur mycket av kyrkoavgiftens medel som ska 

användas i regionerna samt hur dessa fördelas. 
att tillsammans med equmenia utöver de sju regionala kyrkoledarna tillsätta 16,5 

regionala tjänster (räknat som 16,5 heltidstjänster). 
 att  tjänster för administrativa uppgifter tillsätts genom samordning av Gemensam 

Framtids och equmenias administration. 
att uppdra åt Gemensam Framtids kansli att, i samråd med equmenias 

generalsekreterare, bereda och besluta i frågan om tjänstebeskrivning och 
antal tjänster för administration.  

att ”verksamhetsadministration” beskrivs och adderas till tjänstebeskrivningarna 
för regionsamordnarna. 

att all annan administration inom equmenia och Gemensam Framtid koncentreras 
till en enhet. 

att denna enhet har sitt säte i Alvik, men att vissa anställda kan jobba en eller två 
dagar i veckan från något av regionkontoren. 

att uppdra åt beredningsgruppen för regional organisation att färdigställa 
bemanningsfördelningen med hänsyn tagen till uppdaterad medlemsstatistik 
för Gemensam Framtid. 

att uppdra åt kansliet att, i samarbete med equmenias ordförande, och 
tillsammans med beredningsgruppen för regional organisation kommunicera 
regionbeslutet till församlingar och föreningar. 
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att de regionala kanslierna placeras enligt följande: 
 Norr Skellefteå 
 Mitt Gävle 
 Svealand Örebro 
 Stockholm Stockholm 
 Väst Göteborg 
 Öst Jönköping 
 Syd Hässleholm 

 
§ 28 Beslut med anledning av bildningsutredningen – överläggning med 

equmenias styrelse 
Els-Marie Carlbäcker anmälde och kommenterade en handling med förslag till beslut 
med anledning av bildningsutredningen, dnr 2013:0023 b, samt en motsvarande 
handling med förslag till beslut för equmenias styrelse som Ola Rikner hade fått 
uppdraget att utarbeta, dnr 2013:xxx.  
Ytterligare underlag hade tillställts kyrkostyrelsen i form av skrivelse från 
Utbildningscentrum Lidingö, dnr 2013:0023 c, från Teologiska högskolan, Stockholm, dnr 
2013:0023 d, samt minnesanteckningar från arbetsgruppen för en folkhögskola i 
Stockholm, dnr 2013:0040.  
 
Hon rapporterade att alla hearings som bildningsutredningen hade gjort nu finns i 
nedbantad form. Hon redogjorde också för kommentarer som inkommit föregående kväll 
från Rune W Dahlén, Teologiska högskolan. 
 
Gruppdiskussioner genomfördes om följande ämnen: 
1. Bildningssyn, struktur och Teologiska Högskolan 
2. Folkhögskolor och gemensamt campus i Stockholm 
3. Fortbildning, lekmannautbildning, regionala utvecklingscentra och Bilda. 
Gruppsamtalen rapporterades. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att ta emot bildningsutredningen och göra den till ett viktigt dokument för det 

bildnings- och utbildningsarbete som equmenia och Gemensam Framtid 
kommer att genomföra eller vara involverade i under de kommande åren. 

att uppmana de olika organ och grupper inom equmenia och Gemensam Framtid, 
som arbetar med bildning, ledarutbildning och annan form av lärande, att 
samtala om bildningsutredningens teser och ge respons på detta till respektive 
styrelse – i syfte att besluta om en gemensam bildningssyn senast under 2015. 

att uppdra åt kansliet att, i samarbete med equmenias generalsekreterare, 
utarbeta förslag till struktur för samordning av bildningsfrågorna utifrån 
bildningsutredningens förslag och övriga behov i organisationen. 

att i samband med förslag till utbildningsstruktur beakta idén om utbildnings- och 
utvecklingscentra utifrån regionutredningens förslag för beslut under 2014. 
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att samverkans- och verksamhetsavtal med Teologiska högskolan, Stockholm, 
utarbetas att gälla från 1 januari 2014. 

att ett koncept för gemensam kurs för flera yrkeskategorier vidareutvecklas av 
involverade föreslagna utbildningssamordnare. 

att förslaget om en kurs om andligt ledarskap bland barn och unga som en 
obligatorisk del i pastors- och diakonutbildningen hänsköts till kyrkostyrelsen 
för senare beslut. 

att tillsamman med equmenia bli huvudman för Härnösands folkhögskola, 
Karlskoga folkhögskola, Lidingö folkhögskola, Sjöviks folkhögskola och Södra 
Vätterbygdens folkhögskola. 

att markera att folkhögskolornas självständighet behålls samt att verksamhet över 
tid ska vara ekonomiskt självbärande. 

att huvudmännen utser styrelser som tillsätter rektorer/skolchefer. 
att folkhögskolornas associationsform ska vara ideell förening. 
att i samråd med equmenia utarbeta ett styrdokument för 

folkhögskoleverksamheten att fastställas av Gemensam Framtids och 
equmenias styrelser. 

att tillsammans med equmenia inrätta en mötesplats/ett råd, där folkhögskolorna 
och huvudmännen möts – inom den struktur för utbildningsstrategi som 
Gemensam Framtid och equmenia beslutar att fastställa. Ordförande i detta 
råd utses av kyrkostyrelsen. 

att folkhögskolorna tillsammans med huvudmännen skriver långsiktiga strategiska 
samverkans- och verksamhetsavtal för både regional och nationell nivå. 

att tillsammans med equmenias styrelse ställa sig bakom det inledda arbetet att 
forma en folkhögskola i Stockholm. 

att samverkans- och verksamhetsavtal med Bilda utarbetas att gälla från 1 januari 
2014.  

att dessa avtal ska utarbetas med utgångspunkt i verksamhetsplanerna. 
att uppdra åt kansliet tillsammans med equmenias generalsekreterare 

att i arbetet med utformandet av regionerna uppmärksamma 
behovet av fortbildning och kompetensutveckling. 

att återkomma med förslag om hur fortbildningen ska organiseras i 
framtiden. 

att uppdra åt kansliet och equmenias generalsekreterare att återkomma med ett 
förslag om en lekmannautbildning. 

 
§ 29 Ekonomi 

§ 29.1 Ekonomirapport 
Marianne Dahl Radhe anmälde att det inte har varit möjligt att ta fram en 
ekonomirapport till detta sammanträde med anledning av arbetet med årsbokslutet, 
men att hon och Ola J. Hedin, nyanställd ekonomiansvarig, arbetar för att det ska finnas 
en kvartalsrapport med prognos till kommande sammanträde. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
 
§ 29.2 Beslut om firmateckning 
Kyrkostyrelsen beslutade 

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

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

Radhe (19611118-2009) att två i förening teckna Trossamfundet Gemensam 

Framtids firma. 

att förklara paragrafen omedelbart justerad. 

 
§ 30 Gemensam Framtids kansliorganisation 

Lasse Svensson och Olle Alkholm anmälde och kommenterade en handling gällande 
omorganisation på kansliet, dnr 2013:0053. (Sekretess, pga personärende) 
 
Vid styrelsens samtal kring frågan lyftes bland annat synpunkterna att det för de 
anställdas skull är viktigt med en snabb och tydlig process, att prioriteringarna i 
beskrivningarna är vettiga, att det är naturligt att göra en omorganisation i samma skede 
som vi också gör en helt ny regional struktur.  
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten. 
att i övrigt konstatera att trots att tidigare beslut kring organisation har fattats av 

kyrkostyrelsen har beslutsnivån nu flyttat till operativ nivå, det vill säga 
kyrkoledningen. 

 
§ 31 Beslut om fördelningsråd, bidragshantering och institutionstjänster 

Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till kommande sammanträde.  
 

§ 32 Övriga frågor 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att bordlägga frågan till kommande sammanträde.  
  

§ 33 Tidigare protokoll 
Kyrkostyrelsen: 2013-01-25 – 26, 2013-02-19 
Arbetsutskottet: 2013-02-14 
Övergångsrådet: 2013-02-20 
 
Per Rydwik rapporterade muntligt angående att § 19.1 i arbetsutskottets protokoll från 
2013-02-14 för tillfället är sekretessbelagt. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga protokollen till handlingarna. 
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§ 34 Kommande sammanträden 

2013 
8/5 (kväll)  Karlstad 
12/5 (morgon)  Karlstad 
14/6 (kväll)  Intro för nya ledamöter 
15/6 kl. 10.00 – 17.00  Alvik 
30/8 – 1/9 
19-20/10 
6-7/12 
 
2014 
1-2/2   tillsammans med equmenia 
21-22/3 
28/5 (kväll)  i samband med kyrkokonferensen 
 

§ 35 Avslutning 
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Helen Åkerman 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Per Rydwik   Hans Andreasson 
Ordförande   Justerare 
 
 
 


