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Protokoll fört vid bildarmöte för att bilda ett nytt 
trossamfund den 4 juni 2011

Den 4 juni 2011 samlades 435 ombud från lika 
många församlingar inom Metodistkyrkan i Sve
rige, Svenska Baptistsamfundet samt Svenska Mis
sionskyrkan i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Mötet 
hade föregåtts av årsmötesförhandlingar i samfun
den. Samtliga årsmötesförhandlingar hade med stor 
majoritet fattat beslut som möjliggjorde för försam
lingarna att bilda nytt trossamfund.

I mars 2010 hade en förening bildats, ”Före
ningen Gemensam framtid”, vilken hade till uppgift 
att förbereda inför bildarmötet. Föreningen hade 
letts av en styrelse, bestående av tolv personer, fyra 
från vardera samfund. Per Rydwik hade fungerat 
som styrelsens ordförande. Sanna Boij och Per Axel 
Sahlberg utgjorde tillsammans med ordförande ett 
arbetsutskott.

Hela bildarmötet bars i bön, bland annat genom 
att ett ständigt bemannat bönerum fanns i loka
lerna.

1. Inledning
Styrelseledamöterna från Föreningen Gemen

sam framtid Miriam Carlsson och Malin Ljungdahl 
inledde bildarmötet:

Jesus sa: ”Följ mig” – och allt blev nytt. 
Följ mig! Vad betyder det idag?

Jag längtar efter en kyrka som verkligen 
lyssnar till Jesu utmaning. 

En kyrka som i sin vardag strävar efter att 
följa Jesus i allt den gör, och i alla val vi gör. 

En kyrka som erbjuder och utmanar män
niskor att följa Jesus. 

En kyrka bestående av växande försam
lingar där mötet med Jesus får förvandla oss, 
mig dig och världen runt omkring.

Följ mig! Vad betyder det idag...? 
Följa Jesus – att bli mer lika honom. ”Låt 

det sinnelag råda hos er som också fanns hos 
Kristus Jesus.”

Följa Jesus – att leva så som han gjorde: Ett 
nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. 
Så som jag har älskat er ska också ni älska var
andra. 

Följa Jesus – att utföra det uppdrag han ber 
oss om: ”Gå ut och gör alla folk till lärjungar.”

Följa Jesus – att klä den nakne, mätta den 
hungrige och gömma den asylsökande. 

Följ mig! kan betyda så mycket – Vad bety
der det för dig och ditt sammanhang? 

Jag drömmer om att vår nya kyrka kan se 
mångfalden och bredden som en tillgång, en 
rikedom och inte ett hot. Att vi slutar positio
nera oss och misstänkliggöra varandra. 

”Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om 
ni visar varandra kärlek.”

För att den här kyrkan ska nå ut till Sverige 

Protokoll
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och ända ut i hela världen med budskapet om 
Jesus Kristus, måste vi lära oss att respektera 
varandra, tala gott om varandra och se att vi 
kompletterar varandra. Om alla tyckte lika och 
formades i samma form skulle vi bara nå en 
del av människorna. Vårt samhälle har en stor 
mångfald. En kyrka med vår bredd kan erbjuda 
en stor mångfald av olika sätt att möta och följa 
Jesus. Och på det sättet nå ut till fler!

För att kunna följa Jesus tror jag att mötet 
med Jesus är helt avgörande. 

Det mötet kan vi som församlingar erbjuda 
människor. Det mötet måste vi som redan 
bekänner oss som kristna göra om och om 
igen. 

I mötet med Jesus förstår vi mer om hur vi 
ska följa honom.  Jag drömmer om en kyrka 
där mötet med Jesus förvandlar mig, dig och 
världen. 

Jag hoppas, tror och ber att det är den kyrka 
vi är här för att bilda idag. 

Välkomna till bildarmöte! Vi kommer båda 
från GFstyrelsen. Vi har haft ett mycket inten
sivt år, det har varit spännande, jobbigt, svårt 
och jätteroligt och det här är en dag som vi har 
längtat efter. Och nu är vi här, tillsammans med 
er alla, ombud och tillresande från Metodist
kyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet 
och Svenska Missionskyrkan för att bilda en ny 
gemensam kyrka, och det känns så bra. På ett 
sätt så är vi nu i mål och samtidigt så är det här 
verkligen ett avstamp, det är nu det börjar. 

Vi kommer hit idag med våra olika tradi
tioner och erfarenheter och i och med detta 
så finns det en mycket god grund redan grävd 
och lagd. Och idag på bildarmötet och fort
sättningsvis så bygger vi vidare på denna nya 
kyrka, tillsammans. För att minnas detta, att 
vi har gjort och gör det här tillsammans, så får 
varje församling via ombuden en spade med 
sig hem. Låt den påminna er om att vi har grävt 
grunden tillsammans och att vi fortsätter bygga 
på den tillsammans.

Vi är samlade till avstamp, till bildarmöte 
men vi vet också att det här är en process som 
har pågått i många, många år redan. Och visst 
är det så att för att veta vart man är på väg 
så behöver man veta något om var man har 
varit.  AnnSofie Lasell och Anders Svensson, 
som på olika sätt varit involverade i den här 
processen är nu välkomna för att dela med oss 
några av de olika steg som har tagits för att 
föra oss hit idag. 

Därefter lämnades ordet till Anders Svensson och 
AnnSofie Lasell:

Fantastiskt att få står här och se er alla. Det är 
otroligt rikt. Som en av de sista 40talisterna 
har jag varit med om väldigt många nej och nu 
fick vi till sist ett ja. Halleluja.

1905 försökte vi första gången. Det är ju fan
tastiskt. Vi måste vara ett envist folk med djup 
kärlek till varandra som har håll på så länge och 
inte gett upp.

19181919 brukar nämnas bland milstol
parna som vi pekar på ibland. Då försökte vi en 
gång och sedan har vi försökt och försökt flera 
gånger och på flera sätt med olika metoder.

1969 bildas den första gemensamma för
samlingen i Höör. En missions och en bap
tistförsamling som tröttnat på att vänta och 
helt enkelt börjar. Då lossnar något och många 
vågar följa. Tack ni som vågade och gjorde och 
ni som har hållit på hela den här tiden.

1971 och 2000 fick vi nej och då började vi 
känna att det kanske inte går. I Metodistkyrkan 
frågade vi oss om vi skulle strunta i alltihop. Ja, 
det gör vi. Fast ändå kunde vi inte. 2003 försökte 
vi igen. Vi började med presidiemöten för att 
höra oss för. Gud och världen kallar på oss och vi 
var sex stycken som gjorde den beryktade Tos
canaresan. Det låter så glamoröst, men det var 
det inte. Vi hade lite hjälp av Karin Persson, men 
annars fick vi göra jobbet själva. Där var vi sex 
stycken som kom överens om att försöka igen. 
Men inte en federation, inte en sammanslagning 
– vi försöker bygga nåt nytt. Och nu är vi här.

Och efter det mötet i Toscana som inspire
rade styrelserna i våra tre kyrkor och samfund 
började ett gediget arbete. År 2007 utsåg sen en 
arbetsgrupp för att förbereda en avsiktsförkla
ring. År 2008 var kanske flera av er med på en 
framtidskonferens i Jönköping. I arbetsgrup
pen tog vi sen fram underlaget till avsiktsför
klaringen som sedan 2008 togs emot i våra 
tre årskonferenser. 2009 fungerade AnnSofie 
Lasell tillsammans med Anders Svensson och 
Olle Alkholm i en samordningsfunktion – det 
var egentligen ett projektarbete som startade. 
När samfunden under konferenserna 2009 tog 
emot avsiktsförklaringen och sa ja, startade 
en mängd arbeten i många olika grupper på 
många olika ställen i många olika samman
hang. Ett projektarbete som sedan resulterade i 
den remiss som gick ut till konferenserna 2010. 
Under året före remissen var det många som var 
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involverade. Det pratades och det diskuterades. 
När remissen antogs för att skickas ut till för
samlingarna började nästa omgång arbete. Det 
har varit arbete i flera rejäla omgångar. Många 
var de grupper i församlingar, distrikt och 
andra sammanhang som tog sig an remissen, 
som hade synpunkter och åsikter och goda för
slag. Under den gångna hösten och vintern har 
materialet bearbetats. Vi står nu med ett förslag 
till grund för den nya kyrkan som är resultatet 
av ett gediget remissarbete.  Igår förberedde vi 
dagens bildarmöte genom de beslut som togs i 
respektive samfunds årskonferens. 

Anders, vad tar du med dig som en höjd-
punkt från den här processen?

– Det var nog sista kvällen i Toscana när vi efter 
arbete, vandringar, samtal och bön samlades 
runt ett bord och frågan ställdes; vill vi/vill du? 
Det var något väldigt högtidligt över den stun
den när vi gick runt bordet och fick sex ja. Idag 
har vi tre ja. Det är stort. Gud är på väg igen 
med oss. Och du, AnnSofie?

– Jag var inte med i Toscana men kom med 
i arbetet väldigt intensivt efter det. Jag har med 
mig ögonblicket när jag sitter i Norrmalmskyr
kan. Debatten har börjat 2009 och det vibrerar 
i min ficka. Det är sms från Olle och Anders 
med besked om att de sagt ja. Strax kommer 
också baptisternas ja. Vi är på väg. Det är stort. 
Nu är vi på väg. Och igår fick vi ta nästa steg. Så 
sitter vi här i dag. Gud är med oss.

Ordförande i Föreningen Gemensam framtid, Per 
Rydwik, öppnade mötet.

2. Val av mötesfunktionärer
Valberedningens ordförande Bernt Åkerblad pre
senterade valberedningens förslag till presidium.

Bildarmötet beslutade
att till ordförande utse KjellArne Ottosson;

att till vice ordförande utse Elisabeth Englund 
och Lars Ericson;

att  till sekreterare utse Helen Åkerman och Alf 
Englund;

att till bildsekreterare utse Carl Johan Berglund;

att utse AnnChristine Lindholm och Gunnar 
Hermansson att tillsammans med ordföran
dena justera protokollet;

att  till rösträknare för ärenden som avgörs genom 
sluten omröstning utse: 
Jangunnar Hjalmarsson, Motala (sammankal
lande), AnnaSara Brännström, Piteå, Magnus 
Carrö, Norrköping, Hans Dahlgren, Borås, 
Britt Donné, Sollentuna, Gittan Ericsson, Upp
härad, Christer Hambre, Sköllersta, Gunnar 
Helledaij, Visby, Sören Nytomt, Hammarö 
samt Anders Tiger, Nacka;

att till rösträknare för ärenden som avgörs genom 
öppen omröstning utse:

Noomi Tönnäng, Örebro (sammankallande), 
Tomas Arvidsson, Mariefred, Bitte Boström, 
Romakloster, Göran Hallkvist, Alingsås, Bir
gitta Jansson, Anderstorp, Gunnel Lundberg, 
Umeå, Ingvar Stenberg, Göteborg, David 
Sharp, Munktorp, Ingrid Weiber, Rödeby samt 
Gunnar Wickman, Vällingby.

Bildarmötets ordförande KjellArne Ottosson tack
ade för förtroendet och tog över ledningen av för
handlingarna.

3. Beslut om arbets- och 
beslutsordning för mötet 
Ordförande presenterade ett förslag till regler för 
beslutsfattande i bildarmötet och orienterade om 
formerna för att begära ordet och ställa yrkanden. 
I anslutning till detta anmälde han styrelsens för 
Föreningen Gemensam framtid förslag till beslut 
om yttrande och förslagsrätt som föredragande i 
bildarmötet och presenterade presidiets förslag till 
talartider.

Bildarmötet beslutade

att godkänna förslaget till arbetsformer för bildar
mötet;

att införa en tidsbegränsning på tre minuter för 
debattinlägg förutom föredragning;

att införa en tidsbegränsning på en minut för 
plädering;

att införa en tidsbegränsning på en minut för replik;

att bevilja yttrande och förslagsrätt utan att vara 
ombud till:

 Ledamöter i styrelsen för Föreningen Gemen
sam framtid

 Kyrkoledare och ordförande i de tre bildar
samfunden



6  Bildarmöte för Gemensam Framtid  

 Ordförande och generalsekreterare i equmenia
 Svenska Frälsningsarméns ledare
 De som är föredragande i någon fråga.

4. Fastställande av 
föredragningslistan
Bildarmötet beslutade
att fastställa föredragningslistan i enlighet med 

utsänt förslag med fullmakt för presidiet att 
under bildarmötets gång föreslå ändring i 
ordningsföljden.

5. Fastställande av röstlängd 
Varje församling som hör till minst ett av bildarsam
funden hade rätt att till bildarmötet skicka ett ombud. 
Totalt 435 st församlingar anslutna till Metodistkyr
kan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet, Svenska 
Missionskyrkan eller till flera av bildarsamfunden 
hade valt att registrera ombud. 

Bildarmötet beslutade
att fastställa röstlängden till att omfatta dessa 435 

st ombud, representerande lika många försam
lingar.

6. Hälsning från equmenia
Johan Nilsson, ordförande i equmenia, hälsade:

Grattis! Till att ni snart har möjlighet att fatta 
goda beslut. Vi hoppas att ni fattar beslut som 
för oss närmare varandra.

Vi önskar att ni idag fattar beslut att bilda 
en ny kyrka. Vi hoppas att ni idag och framöver 
fattar flera kloka beslut som gör oss till en stark 
gemensam rörelse, där vi kopplas samman på 
många sätt. Uppdragsbeskrivning, arbetsfor
mer och strukturer, namn och kommunika
tion, vision och längtan, för att bara nämna 
några tänkbara kopplingar.

Våga dra lärdom av unga i det som nu blir 
vår gemensamma rörelse. Vi har några år på 
nacken, så för en gångs skull är barnet äldre än 
föräldern.

Tala med varandra istället för om varandra. 
Försök förstå varandra. Lär er älska bredden, men 
låt inte det hindra att kyrkan får en riktning.

Fokusera på uppdraget: att forma lärjungar, 
som förändrar världen. Att låta mötet med 

Jesus Kristus förändra mig, dig och världen. 
Vi har under åren jobbat utifrån fyra inrikt

ningsmål. Dem delar vi gärna med oss av:
 z Att genom socialt engagemang, drivna av 

Jesus kärlek, möta behov i samhället. 
 z Att bli fler medlemmar och finna nya språk 

som gör evangeliet tillgängligt, så att fler 
kommer till tro på Jesus och väljer att följa 
honom. 

 z Att uppmuntra och inspirera till fördjupat 
lärjungaskap där nuvarande och blivande 
ledare upptäcker och växer i de gåvor Gud 
ger. 

 z Att den lokala föreningen ska ha glädje av 
att vara med i equmenia.

Sverige behöver fler fungerande växande fören
ingar och församlingar. Sammanhang där män
niskor blir sedda, där evangeliet presenteras på 
ett begripligt sätt och där liv förvandlas i mötet 
med Jesus. Om ni lovar att göra ert yttersta för 
att fler församlingar ska växa, så lovar vi att göra 
vårt yttersta för att fler föreningar ska växa. 

Kombinerar man den städning ni nu står 
inför med ett djärvt visionerande, så kan tre 
gamla – kanske något trötta – rörelser tillsam
mans bli en ny vitalare gemensam rörelse. En 
rörelse som många känner stolthet över att vara 
en del av, och som många vill vara med och 
dela ansvaret för.

Med risk för att bli lite självgoda så skulle vi 
vilja säga att vi är ett helt okej exempel på det!

Pröva nytt om och om igen under era första 
år. Tro inte att ni hittar rätt modell från början, 
det har i alla fall inte vi gjort. Hitta former för det 
ideella engagemanget som är hållbart, likväl som 
ni måste hitta strukturer för de anställda delarna.

Den drömmen vill vi dela med er.

Bildarmötet beslutade

att ta hälsningen till protokollet;

att skicka med en hälsning tillbaka till equmenias 
riksstämma.

7. Bibelord och bön
Metodistkyrkans biskop Christian Alsted, Baptist
samfundets missionsföreståndare Karin Wiborn 
och Missionskyrkans missionsföreståndare Göran 
Zettergren läste var sitt bibelord (Joh 17:2123, Ef 
2:2022, Fil 1:911) samt bad en bön:

Gud, vår skapare, vi tackar dig denna dag. Som 
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ditt folk kommer vi inför dig. Jesus Kristus, du blev 
människa och bar det glada budskapet i ditt liv. 
Du kallar oss att vara din kropp i världen, tydligt, 
synlig och handlande. Vi ber: välsigna detta bildar
möte. Heliga Ande, du ger oss glädje, frimodighet 
och kraft. Skapa bland oss en gemenskap till Guds 
ära och människors frälsning. Var oss nära, led oss, 
forma oss efter din vilja.

Därefter bad alla tillsammans Herrens bön och 
välsignelsen.

8. Principbeslut om 
bildande  av X-kyrkan
Metodistkyrkans i Sverige, Svenska Baptistsamfun
dets och Svenska Missionskyrkans styrelser hade 
föreslagit bildarmötet att bilda ett nytt trossamfund. 

Missionskyrkans kyrkostyrelses ordförande Ulf 
Hållmarker, Baptistsamfundets missionsstyrelses 
ordförande Lars Dalesjö samt Metodistkyrkans 
årskonferens ordförande biskop Christian Alsted 
vittnade om den positiva anda och förväntan som 
hade präglat samfundens årsmöten när frågan hade 
behandlats dagen innan.

Ombud från 435 församlingar 
från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet samt Svenska 
Missionskyrkan beslutade kl. 10.35 lördagen 
den 4 juni 2011

att bilda ett nytt trossamfund.

9. Hälsning från Baptist 
World Alliance
John Upton, president i Baptist World Alliance 
framförde en hälsning:

Det är en stor glädje att få vara tillsammans med er 
idag vid denna viktiga historiska tidpunkt. Det är 
en stor glädje att få framföra hälsningar från den 
delen av kristenheten i världen som kallas baptis
ter och få inse att Gud gör mäktiga saker här i Sve
rige idag. Så jag gratulerar er, ni tre kyrkor som 
har tagit detta viktiga beslut. Jag representerar 
en organisation som finns i 140 olika länder och 
företräder 105 miljoner baptister över världen. Vi 
firar ert beslut idag. Jag har också med mig en för
hoppning. Jesus sa i Joh 10:9 ”Jag är dörren. Den 
som går in genom mig ska bli räddad.” De ska gå 
in och de ska ut och de ska finna nytt bete.

Ofta tänker vi inte på dörrar. Ni har redan 
gått igenom många dörrar idag. Precis som jag, 
är det säkert flera som inte har lagt märke till 
dörrarna. Ibland gör man dock det. Jag har en 
glasdörr hemma som är en skjutdörr. Jag gick 
ut för att hämta något häromdagen och när jag 
gick tillbaka trodde jag att dörren fortfarande 
var öppen, men det var den inte utan jag sprang 
in i den. Jag blev generad eftersom min fru satt 
där på andra sidan och undrade vad det var för 
man hon hade gift sig med.

Man tänker inte på dörren, förrän man 
stänger bildörren och ser nycklarna inne i den 
låsta bilen. Du har just upptäckt en stängd dörr.

När jag reser runt i världen träffar jag många 
människor som i sina liv möter stängda dörrar. 
Man märker inte dörrarna förrän man inte kan 
gå in genom dem eller ut genom dem. Många 
i världen ser mot sin framtid, många kristna 
ropar till Gud i bön om en framtid. De minns 
en dag när kyrkan var stark. Men framtiden 
ser ut som en stängd dörr. Det är många andra 
jag besöker som känner sig fångade – politiskt, 
under religiöst förtryck.

Min förhoppning för er: Kristus sa ”följ mig”, 
och ni har följt honom genom en öppen dörr. 
Er dörr är vidöppen för att skapa en ny kyrka. 
Glöm inte dem som känner sig instängda, när 
ni skapar er nya kyrka. Kom ihåg dem som är 
fångna när ni skapar er nya kyrka. När ni nu 
har upplevt Kristus, Dörren, må denna nya 
kyrka få bli en dörr och öppna ett nytt liv för 
många människor. 

Å baptistfamiljens vägnar i världen gratu
lerar jag er. Marschera fram i Jesu namn. Gud 
välsigne er.

Bildarmötet beslutade
att ta hälsningen till protokollet. 

10. Bibelord och bön
Linn Ericson, Hanna Olsson och Olle Svensson från 
Barnkonferensen läste varsitt bibelord (1 Kor 3:1011, 
Mark 12:2831, Ef 4:1516) samt bad en bön:

Gud, orden som försöker beskriva det vi tror på 
ska man idag besluta om. Visa din väg. 

Gud, orden som försöker beskriva hur den 
nya kyrkan ska fungera ska man idag besluta 
om. Visa din väg. 

Gud, var med de vuxna som ska bestämma 
så de bestämmer det som du vill. Amen.



8  Bildarmöte för Gemensam Framtid  

11. Antagande av Teologisk 
grund för X-kyrkan
Bildarsamfunden hade sänt ut förslag till Teologisk 
grund och Stadgar till alla församlingar med uppma
ningen att besvara den remiss som följde med försla
get. Olle Alkholm, Håkan Englund och Ann Westblom 
hade utgjort den projektgrupp som bearbetade de 
remissvar som inkommit. De inledde punkterna om 
antagande av Teologisk grund och Stadgar:

Kyrkan är utmanad av Gud och samtiden – 
Uttrycket växte fram i den process som vidtog 
då den så kallade avsiktsförklaringen hade 
antagits. Utmanad är ju ett ord som riskerar att 
slitas ned. Samtidigt är det svårt att ersätta med 
något annat. 

I vår egen tid talas det numera om Gud 
samtidigt som detta intresse inte kan avläsas i 
gudstjänststatistik och medlemssiffror. Samti
digt vaknar en ny ateism som dessutom kid
nappat ordet humanism. 

Människor frågar inte efter ord och texter. 
Människor frågar efter liv och sammanhang. 
Men vi behöver också orden om kyrkan, för
samlingen, dopet och nattvarden. 

Några av oss här framme har fått vara med 
om kanske den mest dynamiska period vi haft i 
våra tjänster. Vi har stått mitt i bruset av många 
röster. Någon gång har vi tvekat men framfö
rallt har vi hoppats och trott att ett nytt sam
manhang skulle kunna växa fram.

Det har funnits stunder då vi frågat oss om 
inte utmaningen varit alltför stor. Stunder då 
pappershögarna varit stora och vi frågat oss om 
det var möjligt att forma en teologisk grund 
utifrån, i flera fall, motsatta förhållningssätt.

Vår bön och vår dröm har varit att dessa 
texter ska upplevas relevanta och viktiga för 
starten av detta nya som vi idag fattar beslut om.

Det vi nu har framför oss har inte bara 
plötsligt blivit till. Det ligger mycket arbete 
bakom, inte minst sen den dagen för två år sen 
när vi antog avsiktsförklaringen. Arbeten sattes 
då igång på många plan. Utifrån en samling i 
Linköping i september 2009 tillsattes ett antal 
arbetsgrupper som skulle jobba med olika 
frågor. De jobbade intensivt fram till januari 
2010 och lämnade sedan idéer och tankar till 
projektgruppen. Resultatet såg vi när vi kom 
till konferensen: Remiss – Ny gemensam kyrka. 
Vi kunde läsa och tycka och i projektgruppen 
insåg vi att det kommer ta tid att jobba vidare 

med en del av det här. Och allt är inte klart. Det 
som då hette Gemensam grund och förslag till 
stadgar arbetade vi med. 

En remissgrupp tillsattes bestående av oss 
tre. Vi arbetade 15 oktober till 31 mars. Vi började 
med att läsa alla remissvar som kommit in från 
enskilda, distrikt, församlingar, olika organ i våra 
samfund, ekumeniska och internationella part
ners och samarbetsorganisationer. Det var en stor 
utmaning att läsa och sortera och framförallt få ta 
del av så mycket arbete, så mycket mötesplatser 
där man har funderat på viktiga frågor.

520 remissvar kom in och de har präglat det 
som nu ligger som förslag. Vi har inte uppfunnit 
hjulet. Det har ni gjort. Det vi har gjort utöver 
detta är att vi har lagt till en extra kommentars
del där vi får möta varandras traditioner.

En princip i arbetet har varit öppenhet. Det 
som görs ska många få se. När vi började vårt 
arbete i oktober bestämde vi att ha som mål att 
presentera något för församlingarna före jul. 
Det lyckades vi med. På kvällen den 23 decem
ber publicerades ett nytt förslag på Gemen
sam framtids hemsida. Eftersom ni inte hade 
annat att göra under julhelgen satte ni er genast 
och började läsa. Och ni tyckte och ni tänkte 
och vi tog in synpunkter. Vi började då också 
bearbeta förslaget till stadgar utifrån det som 
ni hade tyckt och tänkt på i remissvaren och 
andra synpunkter vi då hade fått in. 

11 februari fanns så version två av Teolo
gisk grund och stadgar. Efter en ny inofficiell 
remissperiod under sex veckor presentera
des en ny version av grunddokumentet. Till
sammans med referenspersoner och styrelser 
vidtog en ytterligare bearbetning. Vid ett 
gemensamt styrelsemöte den 2526 mars fast
ställdes den text som växt fram sedan den s k 
avsiktsförklaringen antogs i maj 2009. 1 april 
2011 var grunddokumentet klart som nu är en 
del av bildarmöteshandlingarna.

I ärendet yttrade sig:
Arvid Lundtoft, Väse missionsförsamling; Bimbi 

Ollberg, Metodistkyrkan i Sverige; Thomas Kazen, 
Sätunakyrkan Märsta; Ewa Hansson, Styrsö mis
sionsförsamling; Inger Rathsman, Uppsala missions
församling; Eje Larsson, Frövi missionsförsamling; 
Fred Nilsson, Härnösands missionsförsamling; 
Bodil Berglund, Västerkyrkans församling Lund; 
Lars Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan Bromma; 
Sven Sporre, Missionskyrkan Växjö; Åke Hennings
son, Källeryds missionsförsamling; Håkan Englund, 
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Metodistkyrkan i Oskarshamn; Andreas Möller, 
Karlstads baptistförsamling; Signe Isaksson, Vida
blickskyrkans församling, Norrköping.

Streck i debatten begärdes.

Bildarmötet beslutade

att sätta streck i debatten.  

Följande yrkanden ställdes:

av Arvid Lundtoft, Väse missionsförsamling, med stöd 
från Västerkyrkans församling Lund; Skärstads mis-
sionsförsamling; Betlehemskyrkans missionsförsamling 
Örebro samt Karlstads missionsförsamling; med bifall 
från Åke Henningsson, Källeryds missionsförsamling.

att kyrkostyrelsen till nästa kyrkokonferens 
gör ytterligare en bearbetning av avsnittet 
”Medlemskap i församlingen” i Teologisk 
grund, till exempel genom ett teologiskt 
utskott eller ett brett remissarbete.

av Bimbi Ollberg, Metodistkyrkan i Sverige
att bildarmötet uppmanar kyrkostyrelsen att 

i sitt fortsatta arbete med Teologisk grund 
särskilt beakta innehållet i Metodistkyrkans 
religionsartikel nummer 25 om helgelsen 
samt Metodistkyrkans sociala principer.

av Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta; Inger 
Rathsman, Uppsala missionsförsamling; Fred Nils-
son, Härnösands missionsförsamling; Lars Ingelstam, 
Abrahamsbergskyrkan Bromma; Ewa Hansson, 
Styrsö missionsförsamling samt Sven Sporre, Mis-
sionskyrkan Växjö

att bildarmötet uppdrar åt den nya kyrko
styrelsen att till nästa års konferens lämna 
förslag till lätt revidering av punkterna 11 
och 12 (inklusive eventuella följdföränd
ringar) i syfte att öppna upp skrivningarna.

att tilläggsyrkandet behandlas före beslutet 
om Teologisk grund för att göra det möjligt 
för alla församlingar som av denna anled
ning är tveksamma till Teologisk grund, att 
kunna rösta ja.

av Eje Larsson, Frövi missionsförsamling; Fred Nils-
son, Härnösands missionsförsamling; Lars Ingelstam, 
Abrahamsbergskyrkan Bromma; Andreas Möller, 
Karlstads baptistförsamling

att bifalla förslaget till Teologisk grund.

av Eje Larsson, Frövi missionsförsamling
att punkten 12 bearbetas ytterligare.

av Lars Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan, Bromma
att  inledningen ändras till ”Vi bekänner…”

av Håkan Englund, Metodistkyrkan i Oskarshamn 
samt Andreas Möller, Karlstads baptistförsamling

att avslå Thomas Kazens yrkande.

av Andreas Möller, Karlstads baptistförsamling 
att samtliga synpunkter hanteras som ett med

skick till den nya styrelsen i den fortsatta 
hanteringen. 

Bildarmötet beslutade

att anta förslaget till Teologisk grund för X
kyrkan

att alla synpunkter biläggs protokollet och 
därmed skickas med till den nya styrelsen.

12. Hälsning från Pingst – 
Fria församlingar 
i samverkan
Pelle Hörnmark från Pingst – Fria församlingar 
i samverkan hälsade:

Varmt grattis! Må Gud hjälpa er att göra något 
riktigt bra av detta. Era medlemmar är värda 
det och Sverige är värda det. Grattis och njut 
av dessa vibrerande timmar när ni har bildat en 
ny kyrka. 

Bildarmötet beslutade

att  ta hälsningen till protokollet.

13. Antagande av stadgar 
för X-kyrkan
I ärendet yttrade sig:

Göran Andreasson, Svenska Frälsningsarmén; 
Britt Arvidsson, Flatåskyrkans församling; Elisabeth 
Nobuoka Nordin, Tumba missionsförsamling; Gert 
Lindh, Svenstakyrkans församling; Kristian Holm
gren, Sundsvalls missionsförsamling; Olle Alkholm; 
Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling.

Följande yrkanden ställdes:

av Göran Andreasson, Svenska Frälsningsarmén; 
Britt Arvidsson, Flatåskyrkans församling, 

att bifalla förslaget till stadgar.

av Göran Andreasson, Svenska Frälsningsarmén
att det klarläggs vad som menas med att icke

territoriella regioner ansvarar inför kyrko
styrelsen.
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av Britt Arvidsson, Flatåskyrkans församling
att hänsyn tas till framförda synpunkter 

gällande styrelsens storlek när beslut om 
styrelsens storlek tas senare i föredrag
ningslistan. 

av Elisabeth Nobouka Nordin, Tumba missionsför-
samling

att § 13 förändras till ”Valbar till kyrkoledare 
är den som är ordinerad till tjänst”.

av Gert Lindh, Svenstakyrkans församling
att § 7 förändras genom att 1 B stryks (möj

lighet för medlem att skriva motion till 
kyrkokonferensen).

att ledamöterna i valberedningen ska utses i 
regionerna/distrikten.

att den nya kyrkan ska införa brutet räken
skapsår som avslutas 30 september.

av Kristian Holmgren, Sundsvalls missionsförsamling
att kyrkostyrelsen ska se över stadgarna så att 

det där framgår att det är möjligt för för
samlingarna att ha egna ordningar exem
pelvis gällande krav för medlemskap. 

Olle Alkholm begärde replik:

De icketerritoriella regionerna relaterar till 
kyrkostyrelsen på samma sätt som Svenska 
Frälsningsarmén idag relaterar till Svenska 
Missionskyrkan, det vill säga med rapporter till 
kyrkostyrelsen, samt att ledningen för Svenska 
Frälsningsarmén även är en del av ledningen i 
den nya kyrkan.

Att inte ha en ordinerad pastor som kyrko
ledare kan få ekumeniska komplikationer 
genom att kyrkoledare då till exempel inte 
omfattas av den särskilda tystnadsplikten.

Det finns redan nu en ordning för rekryte
ring av valberedning. Eftersom det anges i för
slaget (senare på föredragningslistan) att det är 
en tillfällig ordning kan den inte heller beskri
vas i stadgarna. 

Angående räkenskapsår sägs det inget i 
stadgarna om när på året kyrkokonferens ska 
hållas, varför det inte heller behöver ställa till 
det när det gäller räkenskapsårets förhållande 
till konferensen.

av Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling
att skrivningen i § 10 som antyder att kyrko

styrelsen ska vara huvudman för utbildning 
av alla anställda skrivs tydligare.

att biträdande kyrkoledare inte behöver vara 
ordinerad till tjänst.

Bildarmötet beslutade

att anta förslaget till stadgar för xkyrkan;

att ta alla synpunkter till protokollet.

14. Hälsning från 
medarbetar förbundet
Curth Sandström, ordförande i det nybildade 
gemensamma medarbetarförbundet, framförde en 
hälsning:

Den 19 november 2010 var några ordförande 
samlade för att skriva under fusionsavtal med 
avsikt att bilda nytt gemensamt medarbetarför
bund 1 januari 2011. Det nya förbundet kommer 
i sig att rymma alla anställda och medarbetare 
i den nya kyrkan och kan därmed vara en bety
delsefull resurs i den nya kyrkan vi nu har sagt 
ja till. Som representant gratulerar jag med 
glädje till detta historiska beslut. Jag vill också 
berätta för er att de anställda i de tre bildarsam
funden redan har mötts till Vinterkonferens 
2009 och 2011. Förberedelser är redan igång 
för 2013. Jag tror att det kommer bli en viktig 
konferens, inte bara för att mötas, utan för de 
anställdas behov av fortbildning. Vi som med
arbetare ser med glädje fram emot att få arbeta 
i den nya kyrkan.

Bildarmötet beslutade

att ta hälsningen till protokollet.

15. Glädjekollekt
Därefter förenades ombud och övriga deltagare i 
sångerna 292 ”Pris vare Gud, pris vare Fadern” samt 
15 ”Halleluja! Sjung om Jesus” samtidigt som en kol
lekt samlades in. Kollekten uppgick till 43 284 kr.

16. Ajournering
Bildarmötet beslutade

att ajournera förhandlingarna till kl 14.00.

17. Återupptagande 
Ordförande KjellArne Ottosson förklarade för
handlingarna återupptagna.
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18. Beslut att fastställa 
namn för X-kyrkan
GFstyrelsens representant Erik Wagnborg inledde:

Det är en stor ära att stå i den här talarstolen och 
titta ut över er församlade. Det är en historisk 
dag och en historisk syn. Vi har tillsammans 
bildat en ny kyrka och det är vi i GFstyrelsen 
väldigt glada för. Vi gläds också över det enga
gemang som frågan om den nya kyrkan har 
frammanat. Det är fullt här inne och bara det 
är ju i sig fantastiskt.

Till saken, GFstyrelsen fick frågan om 
namn på den nya kyrka vi tillsammans nu har 
bildat på sitt bord redan från början. Vi har på 
flera sätt fört en namnprocess framåt och denna 
process/detta uppdrag menar vi att vi nu har 
fullgjort genom att vi för er föreslår Equmenia
kyrkan som namn. Varför det, undrar ni?

Jag återkommer till motivering men först 
vill vi i styrelsen poängtera vikten av att ta ett 
klokt beslut nu. Där vill vi uppmana alla ombud 
till att vara modiga. Våga ta beslut idag. Vår 
utgångspunkt är att den nya kyrkan behöver ett 
namn för att få ett avstamp, utan namn glider vi 
runt som i filmjölk ett år till. 

Men den nya kyrkan behöver ett namn med 
ett starkt stöd och bred förankring. GFstyrel
sen lyssnar därför av debatten och vinner inte 
Equmeniakyrkan brett stöd så vill vi istället 
använda ett arbetsnamn under en period, dock 
som mest till kyrkokonferensen 2014. Vi före
slår att det arbetsnamnet i så fall får bli Gemen
sam Framtid.

Vår utgångspunkt är dock att vi ska besluta 
om ett namn idag så vi kommer med fart in i 
den nya kyrkan.

Equmenia är den första delen i vårt namn
förslag. Equmenia är namnet på den federation 
som våra ungdomsförbund bildade 2007 och 
som vi har att tacka mycket för att vi är där vi 
är idag. MKU, SBUF och SMU var modiga och 
gick före. De pekade ut en riktning i den eku
meniska rörelsen och sporrade oss att fortsätta 
samtala kring den nya kyrka vi bildat. Equme
nia har varit tydliga och trovärdiga i sin för
kunnelse och där gjort ett jätte jobb och namnet 
equmenia väcker numera i svensk kristenhet 
och bland våra församlingar stora positiva 
reaktioner. 

Equmenia var ett nytt namn som skapa
des för ungdomsfederationen och där equme

nia själva kunde fylla namnet med innehåll. 
Namnet innehåller förkortningen EQ som 
betyder emotionell intelligens och empati. 
Något som en kyrka bör ha som riktlinjer. 

Delen kyrka tror vi är helt nödvändig. Det 
har poängterats av många under denna resas 
gång att kyrka måste ingå i namnet och det 
handlar då om tydlighet i avsändaren. Vi är 
en kyrka och då ska vi tala om det. Det kan vi 
också knyta till vår trovärdighet, en kyrka som 
heter kyrka blir tydligare och trovärdigare.

Den ekumeniska strävan i Jesu bön om 
att kyrkan ska vara en för att världen ska tro 
är den viktigaste drivkraften för den nya kyr
kans bildande och hör till den nya kyrkans själ. 
GFstyrelsen vill dock på intet sätt antyda att 
Equmeniakyrkan ensam står för denna eku
meniska strävan bland vårt lands och världens 
kyrkosamfund. 

Med en riktning, den ekumeniska, och med 
ett innehåll vi till stora delar fyller själva så vill 
GFstyrelsen föreslå att vi är frimodiga och idag 
fattar beslutet att ta namnet Equmeniakyrkan 
för den nya kyrkan. 

I ärendet yttrade sig Elisabeth Nobuoka Nordin, 
Tumba missionsförsamling. 

AnnChristine Årlén, Gunnarskogs missionsför
samling, yrkade om att sätta streck i debatten efter 
de 26 talare som redan var anmälda.

Bildarmötet beslutade

att inte sätta streck i debatten.
Därefter yttrade sig Stig Jonsson, Mikaelikyr

kan, Skärholmen; Bodil Berglund, Västerkyrkans 
församling Lund; Erik Hällgren, Falköpings mis
sionsförsamling samt Orvar Alteryd, Hemse mis
sionsförsamling.

Ombud yrkade om att förkorta talartiden för 
denna fråga till två minuter samt om att sätta streck 
i debatten.

Bildarmötet beslutade

att förkorta talartiden för denna fråga till två 
minuter;

att sätta streck i debatten.

Därefter yttrade sig PerMagnus Selinder, Järfälla 
missionsförsamling; Ingrid Underskog, Bergs
hamraLänna missionsförsamling; Lars Holmberg, 
Tibro missionsförsamling; Gunilla S Olofsson, Lilla 
Edets missionsförsamling; Alice Margareta Cooper, 
Alingsås metodistförsamling; Linnea Kihlström, 



12  Bildarmöte för Gemensam Framtid  

Visnums missionsförsamling; Dan Svanell, Immanu
elskyrkan Stockholm; Bengt Strandberg, Eskilstuna 
missionsförsamling; Börje Wennberg, Tierps mis
sionsförsamling; JohnEric Kroon, Askeby missions
församling samt Erik Wagnborg, GFstyrelsen.

Christian Alsted, Metodistkyrkans biskop, 
yrkade om att förkorta talartiden för denna fråga till 
en minut.

Bildarmötet beslutade
att förkorta talartiden för denna fråga till en 

minut.

Därefter yttrade sig Leif Nilsson, Immanuelskyr
kan Jönköping; Kristina Färdeman, Mariakyrkan 
Katrineholm; Torkel Clewemar, Olivehällkyrkan 
Strängnäs; Katarina Alexandersson, Södra mis
sionsförsamlingen Andreaskyrkan Stockholm; 
Magnus Kronberg, Rissnekyrkan, Sundbyberg; 
Anna Lena Ettemo, Lyckebokyrkan Storvreta; Bosse 
Hellström, Andreasförsamlingen Mjölby; Ann 
Lystedt, Ansgarsförsamlingen Västerås; Bodil Eriks
son, Matfors baptistförsamling; Christer Welan
der, Johannebergs missionsförsamling; Kristian 
Holmgren, Sundsvalls missionsförsamling; Thomas 
Ahlberg, Missionskyrkan Vännäs; Petri Kinnunen, 
Brunnskyrkan Härnösand; Jenny Sundström, Vax
holms missionsförsamling; Birgitta Collin Gillsjö, 
Nybro Missionskyrka; Marcus Svensson, Grums 
missionsförsamling; Jerry Gegerfelt, Töreboda mis
sionsförsamling; Miriam Carlsson, GFstyrelsen; 
Fred Nilsson, Härnösands missionsförsamling samt 
Eva Berntsson, Tabergs missionsförsamling.

Följande yrkanden ställdes:

av Elisabeth Nobuoka Nordin, Tumba missionsför-
samling; Stig Jonsson, Mikaelikyrkans missionsför-
samling Skärholmen; Bodil Berglund, Västerkyrkans 
församling Lund; Erik Hällgren, Falköpings missions-
församling; Per-Magnus Selinder, Järfälla missionsför-
samling (med stöd av Ulf Schöijer, Betlehemskyrkans 
församling Örebro; Thomas Kazen, Sätunakyrkan, 
Märsta; Inger Rathsman, Uppsala missionsförsam-
ling; Nils Egberg, Lidingö missionsförsamling; Stefan 
Åsander, Hässelby missionsförsamling; Kristian 
Holmgren, Sundsvalls missionsförsamling); Gunilla 
S Olofsson, Lilla Edets missionsförsamling; Magnus 
Kronberg, Rissnekyrkan Sundbyberg; Anna Lena 
Ettemo, Lyckebokyrkan Storvreta; Marcus Svens-
son, Grums missionsförsamling samt Eva Berntsson, 
Tabergs missionsförsamling

att avslå styrelsens förslag.

av Elisabeth Nobuoka Nordin, Tumba missionsför-

samling samt Erik Hällgren, Falköpings missionsför-
samling

att som provisoriskt namn anta Gemensam 
framtid;

att skjuta upp beslutet om namn på obestämd 
tid;

att ge kyrkostyrelsen för den nya kyrkan i 
uppdrag att tillsätta en särskild berednings
grupp med uppgift att arbeta med nya 
förslag i nära relation till församlingarna.

av Stig Jonsson, Mikaelikyrkan Skärholmen; samt 
Marcus Svensson, Grums missionsförsamling

att den nya kyrkans namn ska vara Förbunds
kyrkan;

att om inget beslut om namn kan tas idag, ett 
arbetsnamn ska användas;

att arbetsnamnet i så fall ska vara Förbunds
kyrkan.

av Bodil Berglund, Västerkyrkans församling Lund; 
Ingrid Underskog, Bergshamra-Länna missionsför-
samling; Dan Svanell, Immanuelskyrkan Stockholm; 
Magnus Kronberg, Rissnekyrkan Sundbyberg; Anna 
Lena Ettemo, Lyckebokyrkan Storvreta; Bosse Hell-
ström, Andreasförsamlingen Mjölby; Ann Lystedt, 
Ansgarsförsamlingen Västerås; Christer Welander, 
Johannebergs missionsförsamling samt Fred Nilsson, 
Härnösands missionsförsamling

att remittera frågan till den nya kyrkostyrel
sen.

av Bodil Berglund, Västerkyrkan Lund samt Bosse 
Hellström, Andreasförsamlingen Mjölby

att ett arbetsnamn under utredningstiden ska 
vara GFkyrkan.

av Orvar Alteryd, Hemse missionsförsamling
att namnfrågan skjuts fram tills vi har ett 

namn vi kan säga ”ja och amen” till.

av Per-Magnus Selinder, Järfälla missionsförsamling, 
med stöd av Ulf Schöijer, Betlehemskyrkans försam-
ling Örebro; Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta; 
Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling; Nils 
Egberg, Lidingö missionsförsamling; Stefan Åsander, 
Hässelby missionsförsamling samt Kristian Holm-
gren, Sundsvalls missionsförsamling

att uppmana den nya kyrkostyrelsen att 
tillsätta en särskild beredningsgrupp med 
uppgift att arbeta med nya förslag i nära 
relation till församlingarna.

av Lars Holmberg, Tibro missionsförsamling; Bengt 
Strandberg, Eskilstuna samt Börje Wennberg, Tierps 
missionsförsamling
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att den nya kyrkans namn ska vara Förbunds
kyrkan.

av Alice Margareta Cooper Alingsås metodistförsam-
ling

att den nya kyrkans namn ska vara Treenig
hetskyrkan

att beslut om namn för den nya kyrkan ska tas 
idag.

av Linnea Kihlström, Visnums missionsförsamling
att den nya kyrkans namn ska vara Gemen

samma missionskyrkan

av Dan Svanell, Immanuelskyrkan Stockholm samt 
Leif Nilsson, Immanuelskyrkan Jönköping,

att kyrkostyrelsen ska vara fri att själv avgöra 
om beslut kan fattas 2012, 2013 eller 2014.

Detta bifölls av Leif Nilsson, Immanuelskyrkan, 
Jönköping.

av John-Eric Kroon, Askeby missionsförsamling
att den nya kyrkans namn ska vara 

Kyrkogemenskapen  Equmenia.

Erik Wagnborg, GF-styrelsen, meddelar att styrelsen 
drar tillbaka sitt förslag och yrkar

att frågan återremitteras med uppdrag till den 
nya kyrkans styrelse att återkomma med 
förslag på namn senast 2014.

av Kristina Färdeman, Mariakyrkan Katrineholm
att avslå alla förslag på namn med prickar, 

som Förbundskyrkan.

av Torkel Clewemar, Olivehällskyrkan Strängnäs
att den nya kyrkans namn ska vara Nya 

kyrkan.

av Magnus Kronberg, Rissnekyrkan, Sundbyberg samt 
Christer Welander, Johannebergs missionsförsamling

att GFkyrkan ska användas som arbetsnamn.

av Bodil Eriksson, Matfors baptistförsamling samt 
Birgitta Collin Gillsjö, Nybro missionskyrka

att bifalla styrelsens ursprungliga förslag om 
Equmeniakyrkan.

av Thomas Ahlberg, Missionskyrkan Vännäs
att den nya kyrkans namn ska vara Equmenia.

av Petri Kinnunen, Brunnskyrkan Härnösand
att den nya kyrkans namn ska vara Allmänna 

frikyrkan.

av Jenny Sundström, Vaxholms missionsförsamling
att den nya kyrkans namn ska vara Svenska 

frikyrkan.

av Jerry Gegerfelt, Töreboda missionsförsamling
att namnet på den nya kyrkan ska vara Jesus

kyrkan.

av Miriam Carlsson, GF-styrelsen
att avslå förslaget om att den nya kyrkan ska 

heta Förbundskyrkan.

av Eva Berntsson, Tabergs missionsförsamling
att Missionskyrkan ska ingå i den nya kyrkans 

namn.

Ordförande presenterade därefter presidiets förslag 
till propositionsordning.

Vid behandlingen av propositionsordningen ytt
rade sig Sören Johansson, Avesta ekumeniska för
samling.

Följande yrkande ställdes:

av Sören Johansson, Avesta ekumeniska församling
att bildarmötet bör rösta om vilket namn som 

ska ställas mot förslaget om att remittera 
frågan till den nya kyrkostyrelsen.

Bildarmötet beslutade

att avslå Sören Johanssons förslag till ändring i 
propositionsordningen.

att godkänna presidiets förslag till propositions
ordning.

Per Rydwik, GFstyrelsens ordförande, vädjade om 
mer än ett år om det blir återremiss.

Därefter övergick bildarmötet till att besluta i 
ärendet.

Bildarmötet beslutade

att beslut om namn för den nya kyrkan ska remit
teras till den nya kyrkostyrelsen.

att samtliga namnförslag som inkommit därmed 
faller.

att beslut om namn ska fattas senast vid kyrko
konferensen 2014.

att arbetsnamnet ska vara Gemensam framtid.

att bifalla Järfälla missionsförsamlings med fleras 
förslag om att tillsätta en särskild berednings
grupp med uppgift att arbeta med nya förslag i 
nära relation till församlingarna.

Beslutet om arbetsnamn fattades med votering. Efter 
en försöksvotering genomfördes en öppen omröst
ning med rösträkning. Gemensam framtid fick då 
202 röster, GFkyrkan 197 och Förbundskyrkan 10. 
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19. Nominering av 
kyrkoledare 
Sanna Boij från GFstyrelsen inledde med att infor
mera om styrelsens hantering av ärendet:

Informationen om hur GFstyrelsen har tänkt 
har funnits på hemsidan och jag hoppas ni har 
sett den. GFstyrelsen föreslår att beslut om kyr
koledare skjuts upp till kyrkokonferensen 2012. 

Styrelsen har haft som sin uppgift att ta 
fram namn på kyrkoledare som en del i arbetet 
för att förbereda på ett sådant sätt att beslut om 
ny kyrka skulle kunna tas idag. 75 församlingar 
nominerade kandidater. Nomineringsförfaran
det var nytt för en del av våra sammanhang. 
Cirka 25 olika kandidater nominerades. Vi 
utgick från de stadgar som vi har tagit beslut 
om idag och utifrån de kriterierna kvarstod 
fortfarande ett antal kandidater. Under proces
sen hade vi också kontakt med styrelserna i bil
darsamfunden. Vi försökte förankra en profil 
som skulle beskriva den nya kyrkoledaren. I 
samtalen med kandidater och andra under den 
här processen, såg vi behovet av ett bredare, 
djupare och fördjupat samtal kring vad ledar
skap i den nya kyrkan innebär. Vi såg ett behov 
av en fortsatt process där församlingar och 
andra finns med i samtalet på ett tydligare sätt. 
Vi vill därför fortsätta processen och känner att 
det är rätt att ge tid till detta och yrkar därför att 
vi skjuter upp beslutet till 2012.

Per Rydwik, GFstyrelsens ordförande, fortsatte: 

Det är också så att det här första året är mycket 
speciellt. Parallellt med arbetet med verksam
hetsplan, regionutredning etc, vill vi att samta
let om ledarskap också ska föras. Vi vill att även 
de som kandiderar till kyrkoledare ska vara 
med i det samtalet.

Dock behövs det självklart en ledning under 
den tiden. Därför yrkar GFstyrelsen att bildar
mötet uppdrar åt kyrkostyrelsen att tillsätta en 
interimistisk ledning. För att kyrkostyrelsen ska 
kunna fatta beslut snabbt har GFstyrelsen för
berett beslutet. Kontinuiteten till det gamla är 
viktig. Stödet och samarbetet med bildarsam
fundens ledare är också mycket viktigt. Därför 
kommer kyrkoledarna för bildarsamfunden 
finnas med i kyrkoledningen. 

I ärendet yttrade sig:
Göran Hernberger, Vårgårda missionsförsam

ling; Anders Bergström, Värnamo missionsför
samling; Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta; 
Jonas Eveborn, Linköpings missionsförsamling; Per 
Rydwik, GFstyrelsens ordförande; Mogens Niel
sen, Töcksmarks missionsförsamling; Sanna Boij, 
GFstyrelsen; Sven Sporre, Missionskyrkan Växjö; 
Ingmar Ångman, Åtorps metodistförsamling; Ulf 
Hållmarker, Missionskyrkans kyrkostyrelses ord
förande; Lars Dalesjö, GFstyrelsen och Helsing
borgs baptistförsamling; Inger Rathsman, Uppsala 
missionsförsamling; Ewa Hansson, Styrsö missions
kyrka samt Rut Stenlund, Suderkyrkan Gotland.

Streck i debatten begärdes.

Bildarmötet beslutade

att dra streck i debatten efter den nu anmälda 
talarlistan.

Därefter yttrade sig:
David Norén, Hökerums missionsförsamling; Per 

Rydwik, GFstyrelsens ordförande; Christer Jonsson, 
GFstyrelsen och Emmaboda metodistförsamling; 
Göran Hernberger, Vårgårda missionsförsamling; 
Nanok Stagnell, Hudiksvalls baptistförsamling; 
Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta samt Anders 
Lövgren, Österfärnebo baptistförsamling.

Följande yrkanden ställdes:

av Göran Hernberger, Vårgårda missionsförsamling; 
Anders Bergström, Värnamo missionsförsamling; 
Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta; Mogens Niel-
sen, Töcksmarks missionsförsamling; Sven Sporre, 
Missionskyrkan Växjö; Lars Dalesjö, GF-styrelsen 
och Helsingborgs baptistförsamling 

att beslut om kyrkoledare ska fattas vid en 
extra kyrkokonferens 2011.

av Thomas Kazen, Sätunakyrkan Märsta
att bildarmötet rekommenderar den nya 

kyrko styrelsen att utse bildarsamfundens 
kyrkoledare till interimistiskt ledarskap.

Per Rydwik, GFstyrelsen, lämnade följande sak
upplysningar:

Om man ska ha en ny kyrkoledarprocess med 
tid för samtal om ledarskap och personer är det 
inte rimligt att anta att kyrkostyrelsen kan fatta 
beslut om vem de föreslår före november, vilket 
gör att en extra kyrkokonferens skulle kunna 
äga rum tidigast i februari 2012. 

Angående att rekommendera kyrkostyrel
sen att fatta vissa beslut om interimistisk led
ning måste vi vara medvetna om att vi då binder 
kyrkostyrelsens mandat. Den nya kyrkan kan 
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inte heller fatta beslut som gäller andra sam
funds ledare, ens om det är bildarsamfundens 
ledare vi talar om.

Sanna Boij, GFstyrelsen, lämnade följande tilläggs
information till inledningen:

GFstyrelsen ser det som att om vi idag inte 
väljer en kyrkoledare så är det ordförande som 
är den nya kyrkans främsta företrädare. Vidare 
har GFstyrelsen fört samtal med dem som 
ingått i den nuvarande processledningen om 
en eventuell fortsättning kommande år, Lasse 
Svensson och Anders Marklund.

av Ingmar Ångman, Åtorps metodistförsamling
att avslå Sätunakyrkans förslag om att utse 

samfundens kyrkoledare som kyrkoledning 
för den nya kyrkan.

Ulf Hållmarker, Missionskyrkans styrelses ordfö
rande, lämnade information från de gemensamma 
presidiernas samtal i frågan:

De gemensamma presidierna diskuterade de 
nu varande kyrkoledarnas roller och ställning i 
förhållande till den nya kyrkan. Problemet med 
att använda dem även som den nya kyrkans kyr
koledning blir att de då får två kyrkostyrelser var 
att förhålla sig till, vilket är en orealistisk situation. 
Däremot är bildarsamfundens kyrkostyrelser 
mycket tydliga i kommunikationen till sina kyrko
ledare att de ska avsätta tillräckligt med tid för 
att övergången ska bli så smidig som möjligt.

av Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling; Ewa 
Hansson, Styrsö missionskyrka; Rut Stenlund, Suder-
kyrkan Gotland samt Anders Lövgren, Österfärnebo 
baptistförsamling

att bifalla GFstyrelsens förslag.

av David Norén, Hökerums missionsförsamling
att välja Lasse Svensson och Anders Marklund 

till tillförordnade kyrkoledare.

Bildarmötet beslutade

att bifalla GFstyrelsens förslag om att skjuta på 
valet av kyrkoledare till kyrkokonferensen 
2012 och att under 2011/2012 föra ett samtal 
om hur vi vill att ledarskapet för den nya 
kyrkan ska se ut och formas. Därmed faller 
David Noréns yrkande.

att ta följande anteckning till protokollet:

Under det kommande året, fram till val av 
ordinarie kyrkoledare vid konferensens 2012, 

behöver den nya kyrkan (Gemensam Framtid) 
en interimistisk ledning med stark och bred 
förankring i de tre bildarsamfunden, stor kon
taktyta gentemot församlingarna och god erfa
renhet av att leda en demokratisk organisation. 
Denna interimistiska ledning bör vara känd 
inom rörelsen och fungera som dess represen
tanter i samhället. 

De hittillsvarande samfundens respektive 
kyrkoledare uppfyller dessa kriterier och har 
tillsammans de egenskaper som behövs under 
den nya kyrkans första år. I det uppkomna läget 
är det rimligt att dessa gemensamt utgör den 
nya kyrkans interimistiska ledning. Frågor kring 
eventuella dubbla lojaliteter och anställningsför
hållanden i förhållande till de gamla samfunden 
bör kunna lösas pragmatiskt. Det viktiga är att 
de hittillsvarande samfundens ledare (i Meto
distkyrkans fall förmodligen biskopens ställföre
trädare) fortsätter vara den nya kyrkans primära 
företrädare under det kommande året. 

Vi vädjar till kyrkostyrelsen att finna lös
ningar för detta. Det är inte rimligt att under 
nuvarande omständigheter utse GFförening
ens anställda till interimistisk ledning, som 
GFföreningens styrelse föreslår. De har rekry
terats för processledning och inspiration under 
en begränsad period, under en samgåendepro
cess, och har inte det mandat som krävs för en 
kyrkoledning.

Thomas Kazen, Sätunakyrkans ekumeniska 
församling, Märsta
Bodil Berglund, Västerkyrkans församling, Lund
Arvid Lundtoft, Väse missionsförsamling
Margareta Wredenberg, Harbo missionsförsam-
ling
Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling
Ewa Hansson, Styrsö Missionskyrka
Lars Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan, 
Bromma

20. Val av kyrkoledare
Utgår därmed.

21. Fastställande av antal 
ledamöter i kyrkostyrelsen
Bernt Åkerblad, valberedningens ordförande, före
slår bildarmötet att välja 1 ordförande och 14 leda
möter.
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Vid behandlingen av ärendet yttrade sig Britt 
Arvidsson, Flatåskyrkans församling Göteborg, 
samt PA Karlsson, Lidköpings missionskyrka.

Följande yrkanden ställdes:

av Britt Arvidsson, Flatåskyrkans församling Göte-
borg

att bifalla valberedningens förslag;
att stadgarna från och med nästa år bör ändras 

så att antalet fastställs till tio personer.

av presidiet
att välja fem ledamöter på tre år, fem ledamö

ter på två år och fyra ledamöter på ett år.

av P A Karlsson, Lidköpings missionskyrka
att alla ledamöter väljs på ett år.

Ordförande presenterade därefter presidiets förslag 
till propositionsordning.

Bildarmötet beslutade
att välja ordförande samt 14 personer i kyrkosty

relsen;

att välja fem ledamöter på tre år, fem ledamöter 
på två år och fyra ledamöter på ett år.

22. Nominering och presen-
tation av ordförande och 
ledamöter till kyrkostyrelsen
Valberedningens ordförande Bernt Åkerblad pre
senterade valberedningens arbete:

Valberedningen är tillsatt av Metodistkyrkan i 
Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska 
Missionskyrkan och tackar för förtroendet.

Valberedningen består av:

Från Svenska Baptistsamfundet:
Sören Carlsvärd
Lennart Gustafson

Från Metodistkyrkan i Sverige:
Bengt Ekelund
Ingemar Nordieng

Från Svenska Missionskyrkan
Lena Björneld
Bernt Åkerblad

Nominering

Valberedningen nominerar till ordförande i 
Gemensam Framtid för ett år: AnnSofie Lasell, 

och till ledamöter i styrelsen: 
Miriam Carlsson, Göteborg
Helena Högberg, Brålanda
Sven Mannervik, Täby
Andreas Möller, Fagerås
P G Persson, Göteborg
Gunilla Andersson, Alingsås
Hans Andreasson, Sandviken
Sanna Boij, Sollentuna
Christer Jonsson, Emmaboda
Per Rydwik, Linköping
Lars Dalesjö, Helsingborg
Karin Kopparmalms, Vilhelmina 
Malin Ljungdahl, Stockholm
Pär Axel Sahlberg, Kungsbacka

Arbetsupplägg

Valberedningen påbörjade sitt arbete den 18 
augusti 2010. Sedan dess har vi haft ett tjugotal 
möten, merparten som telefonsammanträden. 
En valberedning får ju vissa direktiv i de stad
gar som gäller för organisationen i fråga. Denna 
valberedning har utgått från förslaget till stad
gar, som nu är antaget. För att få ytterligare en 
ordning för vårt arbetssätt skapade vi vad vi har 
kallat en ”Instruktion för valberedningen i GF
kyrkan”. Initialt arbetade vi också med att sam
manställa en lista över de viktigaste kriterierna 
för denna den allra första kyrkostyrelsen. 

Vi har haft möte och fortlöpande kontakter 
med GFstyrelsens ordförande Per Rydwik. Vi 
har även haft möte och fortlöpande kontakter 
med processledare Lasse Svensson. Vidare lät 
vi de tre bildarsamfundens samfundsledare ge 
oss sina synpunkter på vad som borde känne
teckna den nya styrelsen. 

När allt detta var gjort började själva rekry
teringsproceduren.

Rekrytering av styrelsekandidater

Vi kom ganska snart fram till att det är värde
fullt att ta vara på erfarenheter som finns sam
lade i GFstyrelsen och samfundsstyrelserna. 
Därför fick alla ledamöterna i de då existerande 
styrelserna ett brev från oss där vi frågade om 
de var beredda att kandidera till den nya kyr
kans styrelse. Till samtliga församlingar i de 
tre bildarsamfunden skrev vi också ett brev. Vi 
inbjöd dem alla att nominera kvinnor och män, 
unga och äldre till kyrkostyrelsen.

Gensvaret från församlingarna blev förhål
landevis stort. 27 församlingar har nomine
rat och sammantaget är det 28 personer som 
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blivit nominerade. Därtill fick vi ”jasvar” 
från ledamöter i de befintliga styrelserna. På 
vår lista hade vi så småningom ganska många 
namn. För att få lite mer kunskap om dessa 
personer som ställt sig till förfogande skick
ade vi ut en enkät till dem med ett antal frågor. 
Tillsammans med enkäten skickade vi även ut 
Teologisk grund och Strategisk plattform så 
som dessa dokument förelåg vid den tiden. Så 
småningom hade vi fått svar från samtliga. Då 
vidtog genomläsning och analys. På det sättet 
fick vi en bild av de personer vi hade till vårt 
förfogande. Vi har även tagit in referenser 
genom telefonsamtal.

Urvalet

Att ha många kandidater att välja mellan är en 
bra sak för en valberedning. Samtidigt ligger 
det ju en vånda i att säga nej till ett antal. Vi har 
givetvis förståelse för att ett sådant ”nej” skapar 
besvikelse hos såväl nominerande församlingar 
som hos personer som blivit nominerade. Lite 
grand har vi väl levt oss in i berättelsen om 
hur Jesus en natt gick upp på berget för att be 
innan han följande dag valde ut de tolv bland 
de många. Naturligtvis har vi inte trott oss vara 
”småjesusar”, men vi har förvisso känt av allva
ret i uppdraget. 

Vi hade vår kriterielista. Och så hade vi 
enkätmaterialet. I arbetet med att få dessa båda 
kärl att kommunicera har vi för det första inte 
enbart tänkt på den enskilda kandidaten utan 
framför allt på helheten, alltså på vad dessa kan 
utföra tillsammans. Och för det andra har vi 
sett som en fördel om den enskilde kandidaten 
svarar an mot flera kriterier. Vi ville säkerställa 
att det i denna styrelse finns personer från alla 
tre bildarsamfunden. Men givetvis räcker det 
inte med det kriteriet. Kunskaper inom och 
erfarenheter av ett antal områden som har 
bäring på uppgiften att gestalta en ny kyrka, är 
det primära. 

Vi beslutade oss för att gå fram med rak 
lista. Att det kan uppfattas som kontroversiellt 
var och är vi medvetna om. Men enligt vår bild 
av det unika uppdrag som denna unika valbe
redning stod inför, är detta den här gången den 
bästa lösningen. I stadgarna för Gemensam 
Framtid § 17:2 står det att ”valsedeln kan inne
hålla namn utöver det antal som ska väljas”. Vi 
är övertygade om att en valberedning som i 
lugn och ro kunnat läsa in sig på enkätsvaren 
och som kunnat göra överväganden har goda 

förutsättningar att se till helheten. De femton 
personerna vi tror på och nominerar är presen
terade i föredragningslistan.

Ordförandefrågan

Det dröjde ganska länge innan vi fattade det 
avgörande beslutet om vem av dessa 15 som 
vi ville föreslå till ordförande. Vi väntade helt 
enkelt på att få besked om vem eller vilka som 
skulle förslås bli kyrkoledare. Enligt vår upp
fattning är det rimligt att betrakta kyrko ledaren 
respektive kyrkostyrelsens ordförande som två 
kommunicerande kärl. Alldeles i början av 
månaden maj fattade vi beslutet att till ordfö
rande för den nya kyrkans första kyrkostyrelse 
föreslå AnnSofie Lasell, Gävle. Även hon pre
senteras i föredragningslistan.

Styrelsekandidaterna

Förutom ordföranden består denna kyrkosty
relse enligt det beslut Bildarmötet fattat tidi
gare idag av 14 ledamöter. Stadgarna säger att 
ordföranden väljs på ett år och att ledamöterna 
väljs på tre år. För att redan från början få ett 
instrument för en ”förnyelseprocess” fick val
beredningen till uppgift att föreslå mandatperi
odens längd för respektive kandidat. Förslaget 
är att de fem ledamöter som får flest röster väljs 
på tre år, nästa fem på två år och de fyra som får 
minst antal röster väljs på ett år.

Kandidaterna kallades upp för presentation och en 
individuell utfrågning som leddes av Svenska Mis
sionskyrkans kommunikationschef Görel Byström 
Janarv. 

I behandlingen av ärendet yttrade sig Eva 
Östman, Furuhöjdskyrkan, Alunda. Hon nomine
rade Lars Levén, Alunda, som ledamot i kyrkosty
relsen och presenterade honom med ett bildspel. 

Ann Lystedt, Ansgarsförsamlingen Västerås, 
yrkade om att stryka alla pläderingar.

AnnChristin Årlén, Gunnarskogs missionsför
samling, yrkade om att begränsa talartiden även för 
föredragande till max 35 min samt att övrig talartid 
begränsas till max 1 min.

Bildarmötet beslutade

att begränsa talartiden enligt förslaget;

att stryka alla pläderingar;

att därmed förklara nomineringen avslutad.
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23. Val ordförande för 
kyrkostyrelsen 
Bildarmötet beslutade
att till ordförande för kyrkostyrelsen för ett år 

välja AnnSofie Lasell, Gävle.

24. Val av kyrkostyrelse
Presidiet informerade om valproceduren och val av 
ledamöter företogs genom sluten omröstning. Röst
sedlarna samlades in och valet förklarades avslu
tat. Pga tidsbrist hann inte rösträkningen slutföras 
innan bildarmötet avslutades.

Bildarmötet beslutade
att meddela valresultatet före kvällens gudstjänst;

att valresultatet därefter skrivs in i protokollet.

352 röster hade avgivits. Av dessa var 336 giltiga, 
15 ogiltiga och 1 blank.

Till kyrkostyrelse valdes:

för en period om tre år:
Miriam Carlsson
Christer Jonsson
Karin Kopparmalms
Malin Ljungdahl
Per Rydwik

för en period om två år:
Gunilla Andersson
Sanna Boij
Lars Dalesjö
Helena Högberg
Andreas Möller

för en period om ett år:
Hans Andreasson
Sven Mannervik
P G Persson
PA Sahlberg

25. Val av revisorer
Bildarmötet beslutade
att till revisorer för en tid av ett år utse Jonas 

Grahn, Stockholm; Bertil Skagerstrand, Karl
skoga samt Gunnar Wikman, Stockholm .

att till revisorssuppleanter för en tid av ett år utse 

Erik Albenius, Uppsala samt Gunnar Sjöde
lius, Gävle.

26. Val av verksamhets-
granskande utskott
Bildarmötet beslutade

att till ledamöter i det verksamhetsgranskande 
utskottet utse Göran Alm, Drottningholm; 
Lena Björneld, Göteborg; Josef Nsumbu, 
Brämhult samt Gunvor Sharp, Köping.

27. Val av valberedning
Bildarmötet beslutade

att till ledamöter i valberedningen för en tid av 
ett år utse Bitte Boström, Romakloster; Ingrid 
Ekengren, Trosa samt Elin Alm, Göteborg.

att till ledamöter i valberedningen för en tid av 
två år utse Bengt Ekelund, Stockholm; Sven
Gunnar Lidén, Stockholm samt Stefan Nilszén, 
Stockholm.

att  ledamöter i valberedningen för en tid av tre år 
utse Margareta Kjernald, Göteborg; Lennart  
Gustafson, Örebro samt Daniel Strömner, 
Södertälje.

att till ordförande utse Stefan Nilszén och till vice 
ordförande utse Margareta Kjernald.

28. Information om arbetet 
med regioner inom kyrkan
Rune Larsson, ordförande i gruppen som ska arbeta 
med regionfrågan, presenterade:

Tillsammans med equmenia har GFstyrelsen 
tillsatt en arbetsgrupp som ska jobba med 
frågan om regional samverkan. Gruppen hade 
sitt första möte 26 maj 2011. Män och kvinnor 
med god insyn i nuvarande distriktsstruktur, 
våra folkhögskolor, studieförbundet Bilda, 
andra folkrörelser samt näringsliv ingår i 
arbetsgruppen. 

Information och material

Vid GFkyrkans bildarmöte 4 juni kommer 
frågan behandlas som en informationspunkt. 
Där kommer en tidsplan att tydliggöras. Vid 
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equmenias riksstämma 25 juni ges samma 
information. 

Det material som inkom i samband med 
förra årets remissrunda samt det material 
equmenia fått in från sina föreningar kommer 
att ligga till grund för arbetsgruppens samtal. 

Djupast sett handlar det om att bidra till att 
de båda rörelserna, GFkyrkan och equmenia, 
fungerar på alla nivåer. Från mötet som sker i 
den lokala församlingens kontext till det möte 
som sker i exempelvis Kyrkornas Världsråds 
styrelse.

Frågan kring regional samverkan har många 
dimensioner. Delaktighet och inflytande, eko
nomi och fastighetsfrågor, kommunikation, 
arbetsgivaransvar med mera. Allt detta måste 
tas i beaktande och processas på ett sätt som 
både är ansvarsfullt och visionärt. 

Utgångspunkt i arbetet med regionstruktur

Utgångspunkt i arbetet med regional samver
kan är att Sverige behöver fler fungerande väx
ande föreningar och församlingar. Och frågan 
som ställs blir således: vad ska den gemen
samma rörelsen på nationell och regional nivå 
göra för att stötta? Vilka behov finns lokalt? På 
samma sätt behöver frågan ställas kring vilka 
behov som finns på det nationella planet för att 
den delen av kyrkan och ungdomsorganisatio
nen ska fungera. 

Behov och beslutsfattande

Gruppen ser fram emot att församlingarna for
mulerar sina behov. Och att ni säger på vilket 
sätt ni vill vara med och fatta beslut. I den 
kommunikationsplan som presenteras 1 juli 
kommer tydlig framgå alla de vägar er försam
ling har för att vara del av gruppens arbete.

Tidsplanen är enligt följande; utöver angivna 
tider möts gruppen vid flera tillfällen, samlar 
in kompletterande material, genomför analyser 
och testar förslag och idéer:

2-5 juni

 information på equmenias riksstämma och 
GFkyrkans bildarmöte

1 juli
 publicera en kommunikationsplan
 sammanställa en analys av det material 
som redan inkommit
 insamling av nytt material

22 oktober
 ordförandena för distrikten inom SMU, 
SBUF, SMK, SB och distriktsföreståndare i 
MK möts tillsammans med några ur arbets
gruppen

slutet av oktober
 arbetsgruppen lämnar ett första förslag till 
xkyrkans och equmenias styrelser

början av november
 diskussion i de två styrelserna

november-januari
 arbetsgruppen jobbar vidare

februari
 beslut i de båda styrelserna

maj 2012
 beslut i equmenias riksstämma och xkyr
kans kyrkokonferens

Bildarmötet beslutade

att ta informationen till protokollet.

29. Uppdrag att utarbeta 
förslag till rekommenderade 
församlingsstadgar för 
församling i X-kyrkan
ThordOve Thordson presenterade:

När GFstyrelsen fick sitt uppdrag i mars 2010 
ingick bland annat tre huvuddokument – att 
med ledning av remissbearbetningen ta fram 
kyrkoordning (det som nu har blivit ”Teologisk 
grund”), stadgar för GFkyrkan och förslag till 
lokala normalstadgar. 

Vid den omfattande remissbearbetningen 
av grunddokumenten diskuterades detta på 
nytt – utifrån förutsättningarna att den nya 
kyrkan enligt avsiktsförklaringen ska rymma 
församlingar med olika profil och att alla för
samlingar i de tre nuvarande samfunden ska 
vara välkomna in i den nya kyrkan med de 
stadgar man har. 

Det var lätt att konstatera att Teologisk 
grund och stadgar för kyrkan var de grund
dokument som var nödvändiga för att kyrkan 
skulle kunna bildas. De rekommenderade för
samlingsstadgarna skulle sedan i nästa steg 



20  Bildarmöte för Gemensam Framtid  

kunna bli ett utflöde av kyrkans grunddoku
ment och utformas i samspel med försam
lingarna. De tre samfundsstyrelserna befriade 
därför GFstyrelsen från uppdraget att utforma 
normalstadgar och beslutade i stället föreslå 
bildarmötet att uppdra åt kyrkostyrelsen att 
till kyrkokonferensen 2012 utarbeta förslag till 
rekommenderade församlingsstadgar för för
samling i Gemensam framtid.

Vid behandlingen i ärendet yttrade sig Signe Isaks
son, Vidablickskyrkans församling, Norrköping.

Följande yrkande ställdes:

av Signe Isaksson, Vidablickskyrkans församling, 
Norrköping

att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonfe
rensen 2012 utarbeta flera likvärdiga förslag 
till rekommenderade församlingsstadgar 
för att underlätta för både gamla och nya 
församlingar att hitta stadgar som passar för 
det sammanhang man befinner sig i.

Bildarmötet beslutade
att uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrko

konferensen 2012 utarbeta förslag till rekom
menderade församlingsstadgar för församling 
i Gemensam framtid,

att uppdra åt kyrkostyrelsen att i arbetet med 
rekommenderade församlingsstadgar ta 
hänsyn till Vidablickskyrkans yrkande.

30. Verksamhetsplan för 
perioden 2011-07-01 – 
2012-06-30
Karin Kopparmalms och Christer Jonsson presen
terade GFstyrelsen förslag till verksamhetsplan för 
20110701 – 20120630. 

Förslaget utgår från fyra huvudpunkter:
 z Kyrkans etablering som samfund
 z Kyrkans etablering i relation till försam

lingarna
 z Kyrkans etablering internationellt, 

ekumeniskt  och i samhället
 z En långsiktig process startar dels med sikte 

på regionfrågan, dels för den nya kyrkans 
strategiska utveckling och inriktning.

ThordOve Thordson och Lasse Svensson presen
terade sedan arbetet med de prioriterade satsning
arna:

En verksamhetsplan för det allra första året 
måste handla mycket om etablering, struktur 
och strategi för att det ska bli ett hållbart bygge. 
Men något mer måste hända – något som ger 
en försmak av den nya kyrkan, en försmak som 
ger mersmak. Och några smakprov har formats 
av GFstyrelsen – tre prioriterade framtidsin
satser eller kanske ännu hellre tre vägar framåt 
som vill peka i en riktning som är hållbar för 
den nya kyrkan.

Ny kyrka – det innebär en vilja till förny
else! Men nog är det tänkvärt att GFstyrelsen 
när den pekar ut tre stråk som ska ge en för
smak av detta nya – då söker man sig tillbaka 
till några fundament i den kristna kyrkans tro 
och historia:

 z Bibel och bön
 z Uppdraget – missionen
 z Trovärdigheten

Förnyelsen och nystarten utgår från en foku
sering på kärnan och en vilja att prioritera det 
centrala – liksom så många gånger när kyrkan 
har förnyats.

Nu har vi kommit hit från tre olika håll. 
Vägarna framåt är inte okända; vi har vand
rat på dem tidigare, på våra olika sätt och med 
våra olika utrustningar. Det nya är att vi nu ska 
vandra tillsammans och då följs vi åt längs de 
här tre centrala stråken.  

Gemensamma perspektiv

Tre perspektiv vill vi ha med i allt: 
 z Ett långsiktigt perspektiv – De här tre 

vägarna är inga ettårsprojekt utan stråk som 
ska leva vidare i kyrkan, som grundtoner, 
smaker och dofter.

 z Ett barn och ungdomsperspektiv – En 
kyrka som formas för framtiden gör själv
klart som Mästaren själv gjorde: lyfter fram 
barnet och ställer det i centrum.

 z Ett internationellt perspektiv – En kyrka 
som byggs idag och för framtiden kan inte 
byggas isolerat av oss själva– utan med hjälp 
av systerkyrkor och partners i andra delar av 
världen. Och med hjälp av människor från 
olika kulturer i vårt eget land. En kyrka som 
byggs idag och för framtiden måste byggas 
som en hållbar kyrka för en hållbar värld.

Bibel och bön

Den första prioriterade framtidssatsningen är 
”Bibel & bön”. (Knappast nytt men oändligt vik
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tigt!) När det gäller en särskild satsning vill vi 
göra en samlad sådan under påskfastan 2012. Fas
tetiden är en avgränsad tid, viktig för den kristna 
kyrkan och även ett utrymme att profilera sig i.

Under denna tid finns fokus på olika mål
grupper:

 z För den enskilde: en text varje vecka, för
slag till enkla ordningar för enskild andakt, 
kanske en enkel ”andlig övning” för veckan 
+ varje dag en kort, personlig berättelse om 
hur texten berört.

 z För grupper i församlingen och i försam
lingens närhet:  en verktygslåda med olika 
sätt att ta emot texten på – med biblio
drama, samtalsunderlag, vägledning till tyst 
meditation, sånger, bilder etc – allt med 
inriktning på olika åldrar.

 z För församlingar: gudstjänstmaterial till 
varje söndag där hela kroppen och hela 
världen berörs av dagens text – med sam
talsfrågor, erbjudanden om olika män
niskor och verktyg som kan hjälpa till nya 
ingångar, bland annat med internationell 
input.

 z Kanske en barn eller ungdomsmusikal.  

När det gäller andra fokus som löper mer över 
hela året kan nämnas:

 z Bibelläsningsplanerna ”Rätt kurs” (som 
finns på cirka 50 språk) och ”Ordet för 
idag” produceras enligt egna planer för 2012 
– vi kan komplettera med introduktioner 
som sätter in bibelläsningsplanerna i den 
nya kyrkans sammanhang och genom att 
marknadsföra och bredda kommunika
tionsvägarna med andra media än böcker.

 z Fortsatt satsning på kvalificerad lekman
nautbildning i samverkan med THS och 
distrikten.

 z Återkommande enkla bibelreflektioner i 
Sändaren, på hemsidor och i andra media 
kring de tolv förhållningssätt som anges i 
den strategiska plattformen. Dessa reflek
tioner kan ha olika karaktär, till exempel 
internationellt perspektiv, exegetiska bibel
studier, sång och musik, diakoni.

 z Eventuellt material för möten och sam
talsgrupper om att läsa Bibeln på olika sätt 
– med bland annat tydliga inslag av kon
textuell bibelläsning med medverkan av 
internationella partners. 

 z Eventuellt en liten bönbok från den nya 
kyrkan.

Uppdraget

Uppdraget – Missionen, varje församlings 
uppdrag, sträcker sig alltid utåt och framåt. 
Nystarten idag ger oss alla ett nytt avstamp, en 
anledning att på nytt ställa frågorna om vårt 
uppdrag just idag och just i vår miljö. 

Uppdraget är att följa Kristus inte in i kyrkan 
utan ut i tjänst och omsorg för människor och 
samhälle. Det gäller oss alla och det gäller för
samlingsledare och medarbetare av olika slag: 
pastorer och diakoner och andra medarbetare. 
Det handlar om att bygga församling i samspel 
med samhället runt omkring oss. Metodistkyr
kan har något att lära oss som kommer från 
andra traditioner: En pastor i Metodistkyrkan 
utnämns inte till en församling utan till en ort! 

En stor utmaning ligger i att bygger mycket 
mer omfattande och djupare relationer till 
de nya svenskar som kommit till oss från 
andra delar av världen och berikat våra byar 
och städer. Många församlingar har gått före, 
öppnat sin gemenskap i generositet för annor
lunda uttryckssätt och olika andlig heter. Här 
har vi mycket att lära av varandra – mycket 
som ska berika och forma den nya kyrkan som 
en multietnisk kyrka präglad av stor mångfald. 
På så sätt ger vi utrymme för hela rikedomen i 
Andens gåvor till sin kyrka. 

Förstudie

Men missionsuppdraget gäller inte bara i Sve
rige utan också internationellt. De tre bildar
samfunden tar med sig sina relationer till 
systerkyrkor och internationella partners in 
i den nya kyrkan. Men missionen sträcker sig 
alltid längre utåt. I starten av den nya kyrkan 
vill vi därför göra en förstudie om hur den nya 
kyrkan kan gå vidare till nya miljöer i andra 
delar av världen för att bidra till en kristen när
varo. Det kan vara i länder i Nordafrika eller 
Mellanöstern där den demokratiska våren nu 
förändrar förutsättningar – det kan gälla helt 
andra delar av världen där vi har ansvar och 
särskilda förutsättningar för att överskrida 
gränser tillsammans med de internationella 
partners som vi redan har. 

Andra satsningar  
 z Stöd till församlingar att arbeta med 

omvärldsanalys och reflektion över sitt 
uppdrag.

 z Barnledarsatsning – för att lyfta fram barn 
och söndagsskolledare och ge tillfällen till 
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inspiration och utbildning tillsammans 
med equmenia.

 z Nystart och omstart – samla våra resurser 
och erfarenheter från nystarts och omstarts
arbete och utveckla en strategi för hur den 
nya kyrkan ska arbeta med dessa frågor.

 z Vuxenvolontärer – ett nytt sätt att gestalta 
det allmänna prästadömet och våra tra
ditioner av ett starkt frivilligengagemang. 
Gäller människor i alla åldrar som kan 
avsätta tid – kortare eller längre – för en 
volontärinsats i en församling i Sverige eller 
i ett internationellt uppdrag där de egna 
kompetenserna och erfarenheterna behövs 
och kan komma till sin rätt!

Trovärdighet

Den tredje prioriterade framtidsinsatsen handlar 
om trovärdighet. Att kyrkan bör erbjuda en plats 
där ”Hela livet ryms” är ett uttryck hämtat från 
ett av förhållningssätten i den strategiska plattfor
men. Vi tror på vikten av att stimulera det livs
nära samtalet i församlingarna och dess närhet – i 
regionala nätverk, i distrikt, i styrelser, i medarbe
targrupper och liknande om trovärdighet, öppen
het, ärlighet och demokrati i det lilla och i det 
stora. Vi vill också tydligt bejaka kyrkans tydliga 
profetiska roll i samhället utifrån ett brett samtal 
om vad grunden är för det vi måste säga. 

Vi vill påbörja arbetet med en sociallära för 
den nya kyrkan som grund för agerande lokalt, 
nationellt och internationellt. Det innebär 
också framtagande av policies för exempelvis 
miljö, klimat, droger.

Med detta i ryggen kan vi se en kyrka som 
tryggt och aktivt kan agera i samhällsfrågor 
som rör hela den värld vi lever i och tillsam
mans ta ett ansvar för helheten. Men också ett 
engagemang i den egna lokala kontexten där 
den enskilda församlingens genomslag i frågor 
kan bli stort.

När det gäller andra satsningar vore det 
väldigt fint om vi kunde ta fram en mässa som 
adresserar frågan om kyrkans profetiska upp
drag och vi talar också om en småskriftserie 
– kanske ”skriftserie” mer som ett samlande 
begrepp – som berör frågor som demokrati, 
konsensusarbete och den nya kyrkans sociallära. 

Arbetssätt 

På de här tre vägarna vill vi starta vandringen 
– men hur ska vi gå? Vilket är arbetssättet? 

 z Livsnära möten – mötesplatser på djupet 

där vi talar med och inte om varandra i 
äkta, ärliga och öppna möte mellan männis
kor kring det som är väsentligast, viktigast 
och svårast i livet.

 z Ömsesidigt lärande – Vi lär av varandra 
– inbördes och i möten över gränserna 

 z Sociala medier – Vi vill lära oss mer om hur 
vi ska kunna kommunicera, på olika sätt till 
olika grupper och olika åldrar. 

 z Sång och musik – Sången och musiken 
behöver vi rakt igenom alla stråken för att 
uttrycka vad vi är och vad vi känner, kom
municera vad vi tror på och bygga gemen
skap.

 z Vi ska samarbeta nära med equmenia – 
föregångare och viktig samarbetspartner i 
alla stråken.

 z Brett samarbete – med andra organisatio
ner, till exempel våra folkhögskolor och 
THS, Bilda, hela Ekumeniska centret och 
många fler. Kyrkans identitet bygger vi inte 
på den egna kammaren utan i samverkan 
och samspel med andra!

 z Strategiarbete – Det första årets verksamhet 
ska länkas nära samman med det strategiska 
framtidsarbete som samtidigt ska pågå.

 z Arbetsresurserna kommer främst från de 
tre bildarsamfunden men förhoppningsvis 
även från internationella systerkyrkor. 

Arbetet ska formas i nära samarbete med er alla 
i distrikt och församlingar. Detta är inte färdigt 
– det är en startpunkt att gå vidare ifrån, och 
det ska vi göra tillsammans!

I behandlingen av ärendet yttrade sig Anders West
man, Vallersviks ekumeniska församling; Lars 
Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan Bromma; Lars 
Kallfors, Linköpings kår av Svenska Frälsnings
armén; Roland Palm, Åbybergskyrkan Vallentuna; 
Elisabeth Nobuoka Nordin, Tumba missionsför
samling samt Christer Jonsson, GFstyrelsen.

Följande yrkande ställdes:

av Anders Westman, Vallersviks ekumeniska för-
samling

att uppmana kyrkostyrelsen att under rubri
ken Uppdraget i de tre prioriterade fram
tidsinsatserna tydliggöra vårt uppdrag att 
lyda missionsbefallningen (som omnämns 
i Teologisk grund) och Jesu ord ”Följ mig!” 
genom att där använda begreppet evangeli
sation ihop med begreppet mission;

att detta får följdverkningar i budgeten genom 
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en fortsatt satsning på evangelisters upp
drag i den nya kyrkan.

av Lars Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan Bromma
att  i tidplanen på sid. 30 införa följande 

mening under 2011: 
”Gemensamt kansli i Alvik upprättas suc
cessivt så snabbt det är praktiskt möjligt.”, 
och stryka motsvarande mening under 
2012.

av Lars Kallfors, Linköpings kår av Svenska Fräls-
ningsarmén

att  ändra andra målskrivningen på sidan 31 
från: 
”Att utmana församlingarna att ständigt se 
sin närmiljö med Jesu ögon och bli aktivt 
närvarande.” till: 
”Att utmana församlingarna att ständigt se 
sin omvärld med Jesu ögon och bli aktivt 
närvarande.”

av Roland Palm, Åbybergskyrkan Vallentuna
att uppdra år kyrkostyrelsen att till kyrko

konferensen 2012 presentera en verk
samhetsplan och budget som ansluter till 
stadgarnas verksamhetsår, det vill säga 
kalenderår.

Elisabeth Nobuoka Nordin, Tumba missionsför
samling, bad att få ta till protokollet vikten av att 
även utarbeta en policy kring jämställdhet för att 
säkerställa både kvinnors och mäns delaktighet och 
inflytande. 

Bildarmötet beslutade

att  godkänna den föreslagna verksamhetsplanen 
för 2011–2012,

att avslå Vallersviks ekumeniska församlings 
yrkande;

att avslå Abrahamsbergskyrkans yrkande;

att bifalla Linköpings kårs av Svenska Frälsnings
armén yrkande;

att avslå Åbybergskyrkans yrkande.

31. Budget för perioden 
2011-07-01 – 2012-06-30
Pether Nordin föredrog ärendet från GFstyrelsen:

Så har vi beslutat om en verksamhet vi vill 
genomföra. Det är dock inte bara att knäppa 

med fingrarna. Det behövs också pengar. 
Styrelsen  föreslår att budgeten finansieras 
genom att de gamla samfunden ställer medel 
till förfogande för den nya kyrkan. 

Bildarmötet beslutade

att godkänna den föreslagna budgeten för perio
den 20110701 – 20120630

32. Meddelande om 
tidpunkt  och plats för 
kyrkokonferens  2012
När nästa års kyrkokonferens ska vara är sedan tidi
gare fastslaget. Den kommer att hållas under Kristi 
himmelsfärdshelgen, men GFstyrelsen har haft 
uppdraget att besluta om plats. GFstyrelsen beslöt 
vid sitt sammanträde i maj att man önskade förlägga 
kyrkokonferensen 2012 till Linköping. Vi har tagit 
kontakter med en del av de berörda församlingarna i 
och kring Linköping men har ännu inte fått kontakt 
med och svar från alla. Att kyrkokonferensen 2012 
arrangeras i nära relation med de lokala försam
lingarna är en självklarhet varför vi nu ger uttryck 
för GFstyrelsens önskan om att kyrkokonferensen 
2012 förläggs till Linköping, men ber samtidigt att få 
återkomma med definitivt beslut efter samtal med 
berörda värdförsamlingar. 

Bildarmötet beslutade

att föra meddelandet till protokollet.

33. Övriga frågor
Lasse Svensson informerade att ytterligare några orga
nisationer gärna hade velat framföra sina hälsningar. 
Eftersom bildarmötet vid den här tidpunkten hade 
varat cirka två timmar längre än planerat  informerade 
han i stället att dessa kom från Diakonia , Teologiska 
Högskolan Stockholm och Sveriges Kristna Råd.

Han informerade vidare att den projektgrupp 
som arbetar med den längre verksamhetsplanen 
kommer att skicka ut ett brev till församlingarna där 
arbetet beskrivs.

Bildarmötet beslutade

att tacka för hälsningarna och ta dem till proto
kollet;

att ta informationen om brev till församlingarna 
till protokollet.
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34. Tack till presidiet
Ett särskilt tack riktades till presidiet. De tackades med 
en stående ovation för sitt sätt att leda förhandlingarna.

35. Avslutning
Ordförande KjellArne Ottosson förklarade Gemen
sam framtids bildarmöte avslutat.

Vid protokollet:

Helen Åkerman Alf Englund
Sekreterare Sekreterare

Justeras:

Kjell-Arne Ottosson Elisabeth Englund Lars Ericson
Ordförande Första vice ordförande Andre vice ordförande

Gunnar Hermansson Ann-Christine Lindholm
Justerare Justerare
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