Gemensam Framtids kyrkokonferens
2013
Protokoll fört vid Gemensam Framtids andra kyrkokonferens 9 – 11 maj 2013. Vid
kyrkokonferensen deltog 693 ombud från 352 församlingar. Under konferensen bytte samfundet
namn från arbetsnamnet Gemensam Framtid till Equmeniakyrkan.
1. Inledning
Kyrkokonferensen inleddes med ett ”Avstamp” där kyrkostyrelsens ordförande Ann-Sofie Lasell,
landshövding Kenneth Johansson, biträdande kyrkoledare Olle Alkholm, konferensens lokala
projektledare Mari Hermansson, Saman Yoklaksanaprai från Thailand samt Betlehemskyrkans
musikkår från Karlstad deltog med olika delar.
Konferensens deltagare hälsades välkomna och Inge Hedin överlämnade en ordförandeklubba
som en gåva från Gräsmarks missionsförsamling till kyrkokonferensen.
Ann-Sofie Lasell förklarade kyrkokonferensens förhandlingar öppnade.
Kyrkokonferensen beslutade
att
rikta ett varmt tack till Arne Tyberg, som tillverkat ordförandeklubban, och till
Gräsmarks missionsförsamling.
2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Valberedningens ordförande Stefan Nilszén presenterade valberedningens förslag till presidium.
2.1. Ordförande och två vice ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att till ordförande utse Kjell-Arne Ottosson;
att till vice ordförande utse Helena Höij och Sofia Eklund.
2.2. Två protokollssekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till sekreterare utse Alf Englund och Helen Åkerman.
2.3. Bildsekreterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till bildsekreterare utse Carl Johan Berglund.
2.4. Två protokollsjusterare
Kyrkokonferensen beslutade
att till justerare utse Christer Hambre, Sköllersta, och Agnetha Dalemark, Stockholm.
2.5. Rösträknare
Kyrkokonferensen beslutade
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att

att

till rösträknare för öppen omröstning utse
Börje Hellmark, Örebro (sammankallande), Lena Andersson, Ljusdal, Bengt Bergeå,
Örebro, Gittan Ericsson, Trollhättan, Anne Grudeborn, Göteborg, Lennart Gustafson,
Örebro, Anna-Lena Hårsmar, Karlskoga, Gunnar Hårsmar, Karlskoga, , Ann-Marie
Johansson, Märsta, Kim Lillskog, Rävdala, Anna-Lena Nilsson, Växjö, David Sirviö,
Limhamn, Maths Svendsby, Lyckeby, Ola Söderqvist, Söderala-Mo och Åsa
Walfridsson, Torsby.
till rösträknare för sluten omröstning utse
Ralph Engstrand, Gamleby (sammankallande), Gunvor Englund, Västerås, Henrik
Fransson, Göteborg, Birger Möller, Södertälje, Folke Pettersson, Södertälje, Aina
Rasmussen, Valla, Elisabeth Svensson, Gislaved, Marcus Svensson, Kortedala och Tony
Tjerneld, Arbrå.

Ann-Sofie Lasell överlämnade ordförandeklubban till kyrkokonferensens ordförande Kjell-Arne
Ottosson, vilken tackade för förtroendet och övertog ledningen av förhandlingarna.
3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
Ann-Sofie Lasell anmälde att kallelse hade gått ut den 8 november 2012 genom annons i
tidningen Sändaren och genom publicering på Gemensam Framtids hemsida, att förslaget till
förändringar av stadgarna hade publicerats på hemsidan den 4 mars 2013 samt att handlingarna
till församlingarna hade skickats ut samt publicerats på hemsidan den 8 april 2013.
Kyrkokonferensen beslutade
att
förklara kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.
4. Kyrkokonferensens arbetssätt
Kjell-Arne Ottosson informerade kyrkokonferensen om hur man begär ordet, hur beslut fattas,
om påverkanstorget samt om hur man begär votering. Han meddelade också att det förutom den
främre talarstolen fanns två talarstationer nere i lokalen.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna förslaget till arbetsformer för kyrkokonferensen;
att
införa en tidsbegränsning på tre minuter för inlägg förutom
föredragning av ett ärende.
att
införa en tidsbegränsning på en minut för replik, ordningsfråga eller
sakupplysning.
att
ta emot kyrkostyrelsens anmälan om förslags- och yttranderätt till
konferensen.
att
kyrkokonferensens förhandlingar pågår torsdag kl. 10.30-12.30, 15.00-17.30 samt
lördag kl. 10.30-12.30, 14.30-17.30.
att
genomföra påverkanstorg fredag kl. 10.30-12.30.
5. Fastställande av föredragningslista
Ann-Sofie Lasell anmälde ytterligare en punkt på föredragningslistan
42 beslut om mottagande från bildarsamfunden (§ 50 i protokollet)
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Följande yrkanden ställdes:
från Svenstakyrkans församling, Svenstavik
att
punkten "Information från kyrkostyrelsen om avstämning av det ekonomiska läget för
innevarande räkenskapsår" läggs till föredragningslistan.
att
punkten "Kyrkostyrelsens presentation av reviderad budget för resten av innevarande
räkenskapsperiod" läggs till föredragningslistan.
att
punkten "Beslut om den reviderade budgeten för resten av den innevarande
räkenskapsperioden" läggs till föredragningslistan.
Presidiet föreslog en propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
fastställa den föreslagna föredragningslistan med följande tillägg:
14.3
Information från kyrkostyrelsen om avstämning av det ekonomiska
läget för innevarande räkenskapsår (§ 17.3)
14.4
Kyrkostyrelsens presentation av reviderad budget för resten av
innevarande räkenskapsperiod (§36.1)
29.1
Beslut om den reviderade budgeten för resten av den innevarande
räkenskapsperioden (§ 36.2)
42
Beslut om mottagande från bildarsamfunden (§ 50)
att
ge presidiet rätt att ändra i ordningen i föredragningslistan.
6. Presentation och välkomnande av gäster
Kyrkoledare Lasse Svensson hälsade våra gäster:
Det är underbart att få mötas till fest. Att det är fest märker man när folk kommer från olika håll.
Vi hör inte bara olika dialekter, utan flera olika språk också. Vi är tacksamma att ni gäster
kommer till oss och vill ta del av det vi är och att vi också får ta del av det ni är. Det är viktigt att
få mötas och få del av varandras erfarenheter. Välkomna!
Bertil Svensson, internationell koordinator rapporterade att gästlistan dessvärre saknade en
person. Pastor Esther Luhunu, Kongo Kinshasa, hade nekats inresevisum i Schengenområdet.
Följande gäster presenterades:
Pastor och missionsföreståndare Cora Antonio Moravakyrkan i Nicaragua
Pastor och teologilärare Mary Mikhael samordnare för Evangeliska Synodens katastrofarbete i
Syrien
Pastor och lärare Premanend Bagh Union Biblical Seminary, Pune, Indien
Pastor och ledare för församlingsarbetet Saman Yoklaksanaprai i pwo-karendistriktet TKBC,
Chiang Mai, Thailand
Pastor från Ecuador Aníbal Nicolalde missionär bland latinamerikaner i Spanien
Direktor Helen Roberts-Evans Department of General Ecucation & Ministry, United Methodist
Church, Monrovia, Liberia
Biskop Esbjörn Hagberg Svenska kyrkan
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Distriktsföreståndare Svein Jacobsen Veland Metodistkyrkan i Norden
Cajsa Sandgren Sekretariatet för teologi och ekumenik, Svenska kyrkan
Biskopsvikarie för evangelisation Fredrik Emanuelson Katolska kyrkan
Missionsdirektor Anders Blåberg Evangeliska Frikyrkan
Generalsekreterare Marianne Andréas Sveriges Frikyrkosamråd
Generalsekreterare Bo Forsberg Diakonia
Biträdande sekreterare Sven-Eric Andersson Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Rektor Kerstin Enlund Bilda
Generalsekreterare Krister Andersson Svenska Bibelsällskapet
Kommunalråd Per-Inge Lidén Karlstad kommun
Rektor Owe Kennerberg Teologiska högskolan, Stockholm
Rektor Torbjörn Bådagård Utbildningscentrum Lidingö
Landshövding Kenneth Johansson Värmlands län
Cora Antonio hälsade konferensen:
Det är en stor glädje för mig att vara tillsammans med er här idag, i den här gemenskapen i
Gemensam Framtid. Vi som representerar andra kyrkor måste lära oss av detta goda exempel.
Jag är tacksam att ni har tagit emot min kyrka som en av era samarbetskyrkor. I en tid när många
har förlorat kärleken till Gud, när många inte längre följer Jesu kärlek, får vi alla genom
Gemensam Framtid ett gott exempel på hur man kan leva tillsammans. Genom Guds kärlek och
genom tron får vi lyssna in vad Jesus Kristus har att säga oss. På det här sättet vill jag komma
med en hälsning från min multietniska kyrka, till er som gjort det möjligt för oss att vara med här.
Kyrkoledare Olle Alkholm anmälde att Gemensam Framtid hade skickat en hälsning med orden
från Tobit 12:6 ” Prisa Gud och ge honom äran! Prisa hans storhet, berätta till hans ära för alla
som lever om vad han har gjort med er” till Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan,
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Katolska biskopsämbetet, Pingst – fria
församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Sveriges Kristna Råd och Frikyrkosamråd
samt Svenska kyrkan.
Gemensam Framtid hade också mottagit hälsningar från Adventistsamfundet, Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen, Evangeliska Frikyrkan, Frälsningsarmén, Katolska biskopsämbetet, Sveriges
kristna råd och Frikyrkosamråd, Svenska Alliansmissionen, Pingst – fria församlingar i samverkan
samt Svenska kyrkans ärkebiskop.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera detta i protokollet.
7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2012
Ann-Sofie Lasell, Lasse Svensson och Sofia Camnerin presenterade verksamhetsberättelsen för
2011-07-01 – 2012-12-31, som hade funnits tryckt i föredragningslistan från sid. 41 och framåt.
På sid 51 i föredragningslistan hade ett tryckfel insmugit sig. I Indien samarbetar vi med Theodori
Mission och Hindustani Covenant Church.
Per Rydwik och Marianne Dahl Radhe presenterade årsredovisningen för 2011-07-01 – 2012-1231. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan från sid 27 och framåt.
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Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Jonas Grahn redogjorde för revisorernas arbete och presenterade deras berättelse. Den hade
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 40.
Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
9. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet
Presidiet läste upp yttrandet från det verksamhetsgranskande utskottet:
Två år är en kort tid för en ny kyrka. Många olika trådar ska bli gemensamma trådar. Och detta
tar tid, ibland lång tid. I Gemensam Framtids verksamhet ser vi att mycket arbete har lagt ner,
bland annat till att bilda fokusgrupper för viktiga ämnen inom kyrkan. Många med stora
kunskaper har engagerats i detta. Stora ansträngningar har gjorts för att få ut information till
alla medlemmar genom tidningen Uppdraget.
Vi vill med kraft påpeka att kostnaderna för varje ombud/församlingsanställd till Gemensam
Framtids kyrkokonferens är höga. Förutom deltagaravgiften tillkommer kostnader för resa, logi
och uppehälle. Flera tusen kr per ombud/församlingsanställd är kännbart för många
församlingar. Det är viktigt att kostnaderna hålls på en nivå som gör att många församlingar har
möjlighet att delta, inte minst för demokratin i samfundet.
Inför nästa kyrkokonferens kan det vara tid att gå djupare in i verksamheten, som då har en
stabilare form och fast förankring i Gemensam Framtid.
Gert Lindh, Svenstakyrkans församling Svenstavik, ställde frågan om det i rubriken för
Verksamhetsberättelsen fanns en felskrivning angående datum (föredragningslistan s 41). AnnSofie Lasell meddelade att det blivit en felskrivning. Verksamhetsberättelsen omfattar tiden
2011-07-01 till 2012-12-31.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
att
därefter lägga den till handlingarna.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Gemensam Framtid.
11. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledarna
Kyrkokonferensen beslutade
att
bevilja kyrkostyrelsen och kyrkoledarna ansvarsfrihet för den tid redovisningen
omfattar.
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12. Ordförandeskifte
Helena Höij tog över ledningen av förhandlingarna.
13. Stadgeändringar
Olle Alkholm anmälde förslaget till stadgeändringar som hade presenterats i föredragningslistan
sid. 6-7. Ordförande redogjorde för stadgarnas krav på beslut med två tredjedels majoritet
gällande stadgeändringar.
13.1.
Ändamåls- och upplösningsparagrafer
Kyrkokonferensen beslutade
att göra ett tillägg till § 1 med följande lydelse:
4. Trossamfundet Gemensam Framtid är en kyrka vars uppgift är att förkunna
evangeliet och praktisera kärlekens tjänst bland människor. Gemensam Framtid vill
värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och medansvar i
samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt
ta sitt ansvar för att förvalta Guds skapelse.
att komplettera 23.2 med följande lydelse:
Vid upplösning av Trossamfundet Gemensam Framtid fördelas kyrkans egendom på
ett sådant sätt att samfundets syfte och ändamål uppfylls och fullföljs.
13.2.
Angående relationen till Svenska Frälsningsarmén
Kyrkokonferensen beslutade
att göra ett tillägg till § 6 med följande lydelse:
Svenska Frälsningsarmén har rätt att sända tre ombud till kyrkokonferensen
att nuvarande formulering i § 21, gällande icke territoriell region ersätts med: Svenska
Frälsningsarmén är en organisatorisk del av Trossamfundet Gemensam Framtid med
egen demokratisk uppbyggnad och ekonomisk förvaltning. Ordningar och stadgar för
Svenska Frälsningsarmén skall vara i överensstämmelse med Gemensam Framtids
grunddokument samt godkännas av kyrkostyrelsen.
13.3.
Yttrande- och förslagsrätt
Kyrkokonferensen beslutade
att komplettera § 6.2 gällande yttrande- och förslagsrätt i kyrkokonferensen med
regionala kyrkoledare.
14. Val av regionala kyrkoledare
14.1.
Presentation av kyrkostyrelsens förslag
Gunilla Andersson, kyrkostyrelsen, och Olle Alkholm presenterade kyrkostyrelsens förslag till
regionala kyrkoledare, vilket hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid 20. De beskrev
också arbetsgruppens arbete:
I början av hösten 2012 sändes ett brev till alla församlingar med inbjudan att föreslå
lämpliga personer och lämna övriga synpunkter i processen. 105 församlingar svarade.
Sammanlagt 44 personer föreslogs. I brevet och på hemsidan framgick även att det var
möjligt för enskilda att göra egna intresseanmälningar för tjänsterna.
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Kyrkostyrelsen tillsatte en arbetsgrupp med Gunilla Andersson och Andreas Möller från
styrelsen, Olle Alkholm och Margareta Smedberg Andersson från kansliet och Ida Hennerdal,
ordförande i equmenia. Senare tillkom Christer Hambre. Han ersatte då Andreas Möller.
Kyrkostyrelsen valde ut 6 eller 7 församlingar i varje region att vardera utse en person till en
referensgrupp inför val av regionala kyrkoledare. De olika referensgrupperna möttes i slutet
av december och början av januari.
Den 28 jan offentliggjordes en lista med 28 personer som förklarat sig beredda att delta i
processen och även medgett publicering. Dessa ombads att skriva ett personligt brev och
fylla i ett cv-dokument.
Under februari intervjuade arbetsgruppen 16 personer och inhämtade referenser om dem.
I mitten av mars presenterade arbetsgruppen sitt förslag för kyrkostyrelsen som enhälligt
beslutade att föra förslaget vidare till konferensen.
De föreslagna regionala kyrkoledarna presenterades. Charlotte Thaarup saknades, eftersom
hon var talare på en stor ekumenisk konferens i Danmark. Alla fick möjlighet att säga något
om hur de ser på uppdraget som regional kyrkoledare.
14.2.
Val av regionala kyrkoledare – Beslut
Kyrkokonferensen beslutade
att till regionala kyrkoledare utse:
för Region Nord
Klas Johansson
för Region Mitt
Lennart Renöfält
för Region Svealand
Helén Friberg
för Region Stockholm
Jenny Dobers
för Region Väst
Tomas Hammar
för Region Öst
Peter Bernhardson
för Region Syd
Charlotte Thaarup
Olle Alkholm informerade att de regionala kyrkoledarna kommer att avskiljas vid
ordinationsgudstjänsten och sedan installeras i respektive region under hösten.
Kyrkokonferensen bekräftade sitt val med en varm applåd för de nyvalda.
15. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna till kl. 15.00 samma dag.
16. Återupptagande
Ordförande Helena Höij förklarade förhandlingarna återupptagna.
17. Verksamhetsplan och budget
17.1.
Presentation av förslag till verksamhetsplan för 2014
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Miriam Carlsson, kyrkostyrelsen, anmälde kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan för
2014. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 7 och framåt.
17.2.
Presentation av förslag till budget för 2014
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe, administrativ chef, presenterade
kyrkostyrelsens förslag till budget för 2014. Den hade presenterats på hemsidan samt fanns
upptryckt i det material ombuden fick när de anlände till kyrkokonferensen. Då förslaget
inte fanns med i den tryckta föredragningslistan presenteras det här i sin helhet:
Under våren 2013 har styrelsen i samråd med equmenias styrelse fattat vissa beslut med
anledning av regionutredningen som har inarbetats i förslaget till budget. Med hänvisning
till de beslut som fattades av kyrkokonferensen 2012 angående fördelningen av
kyrkoavgiften har också avgifterna i sin helhet bruttoredovisats i detta förslag. Vidare bygger
budgeten på att 3 % av de totala kyrkoavgifterna har avsatts för att täcka de gemensamma
administrativa kostnaderna för hanteringen av kyrkoavgifterna. Det avser främst personal
på kansliet som arbetar med detta, men även kostnader för administrativa system och
liknande.
Målsättningen har varit att förenkla uppställningen av rambudgeten så att den tydligt visar
hur verksamheten finansieras och i stora drag redovisa kostnaderna för olika verksamheter
och vilka pengar som direkt går tillbaka till församlingarna. En relativt stor andel av
kostnaderna avser personal som finansieras av en annan part och dessa har
bruttoredovisats som både kostnader och intäkter.
Intäkter
Uppskattningsvis beräknas kyrkoavgifterna för 2014 uppgå till 42 Mkr. De preliminära
avgifterna för år 2013 uppgår till cirka 44 Mkr efter slutregleringen av avgifterna för år
2011,som tyvärr är negativ. Intäkterna beräknas minska något ytterligare för år 2014. En ny
post som tillkommit i budgeten är församlingsanslag till regionerna. Församlingarna
rekommenderas att betala en avgift per medlem om 110 kr till regionernas verksamhet
under nästa år. Detta motsvarar den avgift distrikten i bildarsamfunden tidigare
rekommenderade församlingarna att betala.
Insamlade medel bygger på en granskning av befintliga autogiromedgivande 2013 och
tidigare utfall för de olika samfunden. Gåvor från enskilda och församlingar uppgår till en
tredjedel av de budgeterade intäkterna och det är oerhört viktigt att alla nivåer inom
organisationen aktivt arbetar vidare med insamlingsfrågor.
SST-bidraget förväntas ligga kvar på samma nivå som under år 2013 och SIDA-bidragen är
beräknade utifrån befintliga avtal och beslut. Övriga verksamhetsintäkter avser i stor
utsträckning ersättning från andra organisationer för anställd personal inom Gemensam
Framtid. Den största posten är ersättning från de regionala equmeniaföreningarna för deras
anställda i regionerna, men här ingår också bland annat ersättning för arkivpersonal från två
av bildarsamfunden.
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Finansiellt netto/fonder avser löpande avkastning på investerat kapital som under år 2013
kommer att överföras till Gemensam Framtid. Intäkterna är försiktigt beräknade och vissa av
dessa intäkter kommer från särskilt avsatta medel inom eget kapital, olika fonder, som ska
användas till särskilda ändamål vilket har inarbetats i budgetförslaget.
INTÄKTER (Mkr)
Kyrkoavgifter
Församlingarnas anslag till regionerna
Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell verksamhet

42 000
7 000

30 300
16 210

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Sida-bidrag

9 600
5 700

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
Kurs- och deltagaravgifter/Försäljning

7 981
4 055

Finansiellt netto/Fonder
SUMMA INTÄKTER

12 690
135 536

KOSTNADER
Kyrkoavgifter till församlingar avser den del av avgifter som direkt går tillbaka till
församlingarna. Beloppet uppgår till 70 % av de totala kyrkoavgifterna minskat med de 3 %
som har avsatts för administration av hanteringen.
Bidrag till församlingar avser de medel som utbetalas till särskilda projekt i församlingarna
och församlingar som är i behov av särskilt stöd. SST-bidraget fördelas till 90 % ut som
bidrag till församlingar liksom avkastningen från vissa fonder. Kyrkostyrelsen avser att fatta
beslut om hur medlen ska fördelas vid sitt sammanträde i maj och budgeten bygger på det
förslag som kyrkoledningen har överlämnat till styrelsen i mars.
Regionernas verksamhet omfattar personalkostnader för de regionala kyrkoledarna, övrig
personal på regionerna inklusive equmeniaregionernas personal samt viss administrativ
personal. Här ingår även kostnader för lokaler och kontor som kostnader för regionerna.
Nationell verksamhet avser kostnader för personal samt övriga kostnader för hela
Gemensam Framtid inom områdena församlingsutveckling, bildning och utbildning,
lärjungaskap samt stöd och service till församlingar och medarbetare. Här ingår också bidrag
till Teologiska högskolan i Stockholm, Sveriges Kristna Råd och andra
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samarbetsorganisationer i Sverige. Vidare ingår även kostnader för administrativ personal
inom equmenia vilket ska ses som ett bidrag till barn- och ungdomsverksamheten.
Internationell verksamhet avser kostnader för personal som arbetar med internationella
frågor både i Sverige och utomlands samt bidrag till olika projekt i partnerkyrkor,
internationella samarbetspartners och kyrkornas världsråd.
Kostnaderna för kommunikation har fördelats på de olika verksamheterna, men ligger i
huvudsak under posten nationell verksamhet. Insamling och administration är
stödfunktioner till arbetet med verksamheten och vissa tjänster inom administrationen
finansieras dessutom av andra organisationer.
KOSTNADER (Mkr)
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
Bidrag till församlingar
Regionernas verksamhet
Nationell verksamhet
Internationell verksamhet
Insamlingskostnader
Administration/Gemensamt
SUMMA KOSTNADER

-28 518
-16 488
-16 862
-21 913
-34 800
-4 664
-12 291
-135 536

Avslutande kommentar
Budgetförslaget är en budget i balans och arbetet med att säkerställa budgeten kommer att
inledas redan under 2013 då en översyn av kostnaderna kommer att genomföras. I det
arbetet kommer hänsyn tas till den nya organisationen med regioner och hur arbetet på
bästa sätt kan genomföras i organisationen som helhet. Målsättningen är också att aktivt
arbeta för att effektivisera administrationen och andra stödfunktioner.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att kyrkokonferensen fastställer det framlagda förslaget till rambudget för
verksamhetsåret 2014.
17.3.
Information från kyrkostyrelsen om avstämning av det ekonomiska läget för
innevarande räkenskapsår
Per Rydwik och Marianne Dahl Radhe presenterade en prognos för den period som
budgetbeslutet i kyrkokonferensen 2012 (18 mån) gällde. Intäkterna förväntas bli 115 Mkr
jämfört med budgeterade 135 Mkr. Kostnaderna förväntas bli 130 Mkr jämfört med
budgeterade 140 Mkr. Därmed hamnar det förväntade resultatet på 14,5 Mkr jämfört med
budgeterade 5 Mkr för hela 18-månadersperioden. En del av differensen förklaras med att
kyrkoavgiften bruttoredovisades i budgetbeslutet men nu nettoredovisas. Vidare hade
statsbidragen visat sig hamna på en lägre nivå än budgeterat.
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Prognosen för innevarande budgetår visar på ett underskott om 11 Mkr. Kyrkostyrelsen har
därför inlett arbetet med att minska ner kostnaderna för organisationen. Resultatet av
omställningarna kommer, med största sannolikhet, inte synas under 2013, men behöver
göras nu för att kunna ge en budget och ekonomi i balans för 2014.
Kyrkokonferensen beslutade
att notera rapporten i protokollet.
att därefter lägga den till handlingarna.
18. Nytt namn för Trossamfundet Gemensam Framtid
18.1.
Presentation av kyrkostyrelsens förslag
Ann-Sofie Lasell, Dan Brännström, kyrkostyrelsen, och Sofia Camnerin presenterade
kyrkostyrelsens förslag. De inledde med att visa en film (som också hade legat på hemsidan
sedan mars 2013).
En skrivning med kyrkostyrelsens motivering hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid.
9 och framåt.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att kyrkans namn ska vara Trossamfundet Gemensam kyrka.
18.2.
Motion från Ängebykyrkan, Fellingsbro, samt medlemmar från Betelkyrkan, Örebro
Ingemar Olsson, Ängebykyrkan, Fellingsbro, presenterade motionärernas förslag. Pga ett
tryckfel i föredragningslistan hade enbart kyrkostyrelsens svar på motionen funnits
tillgängligt (s. 10). Motionen löd:
Vi föreslår att namnet på vårt nya kyrkosamfund blir Folkkyrkan. Namnet är självklart enkelt
och lättförståeligt för människor utanför kyrkliga kretsar. Det uttrycker våra rötter som
folkrörelse. Namnet säger att våra församlingar inte består av en religiös elit, utan är öppen
för alla. Det uttrycker visionen om en gemenskap av alla folk och stammar och länder och
språk (Upp 6:9)
Vi föreslår därför kyrkokonferensen
att det nya namnet för Trossamfundet Gemensam Framtid blir Folkkyrkan.
19. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa
Motionen om namn på samfundet presenterades under punkten 18.
19.1.
Kristnas situation i Mellanöstern
Motion från Betlehemskyrkan, Göteborg; Rambergskyrkan, Göteborg, samt medlemmar
från Lerums missionsförsamling; Sjökumla missionsförsamling; Motala
missionsförsamling; Linköpings missionsförsamling; Motala baptistförsamling, Kungälvs
missionsförsamling och Alingsås missionsförsamling:
Lars Bolminger, Alingsås missionsförsamling, presenterade motionen. Motionen och
kyrkostyrelsen svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 11.
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen
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att
att

kyrkokonferensen bifaller motionen.
kyrkokonferensen kraftigt fördömer det eskalerande våldet och uppmanar alla parter
till förhandlingar för en varaktig fred.

Motion från Uppsala missionsförsamling
Bernt Jonsson, Uppsala missionsförsamling, presenterade motionen. Motionen och
kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 11.
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen
att kraftigt fördöma det eskalerande våldet
att uppmana alla parter att förhandla med sikte på en rättfärdig och varaktig fred
att rekommendera Gemensam Framtids församlingar att studera Kairos Palestina
att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att snarast utarbeta riktlinjer och praktiska råd till
församlingarna om hur stöd kan ges till Mellanösterns kristna.
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens svar.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att uppmana församlingarna att studera och följa situationen i Mellanöstern och
Nordafrika med särskilt fokus på regionens kristna.
att uppmana församlingarna att stödja människor som flytt från sina hemländer
att stödja regionens samarbetskyrkor så att de kan bidra till en utveckling där färre finner
skäl att fly och där multireligiösa samhällen med tolerans och respekt kan skapas
att uppdra åt kyrkostyrelsen att under 2013 återkomma till församlingarna med förslag
gällande hur vi som kyrka, tillsammans med de ekumeniska organ vi relaterar till, kan
stödja de kristna i Mellanöstern och Nordafrika och medverka till fred och försoning.
att därmed anse motionerna besvarade.
19.2.
Gör barnkonventionen till en del av svensk lagstiftning
Motion från Tomasförsamlingen, Enköping.
Ingrid Ryrholm presenterade motionen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 12
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att till regeringen framföra Gemensam Framtids
ståndpunkt att barnkonventionen ska göras till lag.
att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att i ekumeniskt samarbete uppmuntra andra samfund i
Sverige att följa vårt exempel.
Marianne Nordin presenterade kyrkostyrelsens svar.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att anta uttalande till Sveriges regering från Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013 om
att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag.
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att

att

stödja Gemensam Framtids fortsatta arbete tillsammans med andra kyrkor och
organisationer kring barnkonventionen, ett arbete för barns och ungas rättigheter
samt för att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.
därmed anse motionen besvarad.

19.3.
Regionernas juridiska status
Motion från Fristads missionsförsamling
Berit Hallqvist presenterade motionen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 14.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att de nya regionerna även på församlingssidan blir egna juridiska personer.
Göran Bondesson presenterade kyrkostyrelsens svar.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att avslå motionen.
19.4.
Protestantisk sociallära
Motion från Kungälvs missionsförsamling
Evert Svensson presenterade motionen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits
tryckt i föredragningslistan på sid. 15.
Motionären föreslog kyrkokonferensen
att tillsätta en kommitté av teologer, ekonomer och socialvetare som får till uppgift att
utreda frågan om en sociallära inom Gemensam Framtid.
att frågan återkommer inom rimlig tid med förslag till kommande kyrkokonferens för
Gemensam Framtid.
Christer Jonsson presenterade kyrkostyrelsens svar.
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att motionens intention bejakas – att socialetiska frågor och det diakonala arbetet är en
viktig del i kyrkans uppdrag.
att ge kansliet i uppdrag att lyfta förhållningssätten i strategisk plattform för bearbetning
och reflektion så att dessa verkligen blir förhållningssätt för Gemensam Framtid på alla
nivåer.
att avslå förslaget om tillsättande av en särskild kommitté som utreder frågan om en
sociallära inom Gemensam Framtid.
att därmed anse motionen besvarad.
20. Uttalande med anledning av Doctrine of Discovery – Presentation
Hans Andreasson presenterade kyrkostyrelsens förslag till uttalande med anledning av Kyrkornas
världsråds avståndstagande från Doctrine of Discovery. Förslaget hade funnits tryckt i
föredragningslistan på sid 16 – 17.
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Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen
att
konferensen fördömer och tar avstånd från Doctrine of Discovery och ger stöd till
Kyrkornas världsråds uttalande om detta.
att
uppmana församlingarna att verka för ökad medvetenhet om frågor som berör urfolk
och i synnerhet samerna, att främja teologisk reflektion kring urfolksfrågor och att
utveckla påverkanskampanjer för att stödja de rättigheter, ambitioner och behov som
finns hos samerna och urfolk i andra länder
att
konferensens uttalande utformas enligt förslaget i föredragningslistan på sid. 16.
21. Kyrkokonferens från 2015 och framåt – Presentation
Johan Arenius, projektledare, presenterade kyrkostyrelsens förslag angående kyrkokonferens
från 2015 och framåt. En text inför behandlingen på påverkanstorget hade funnits i den tryckta
föredragningslistan på sid. 17.
22. Ordförandeskifte
Sofia Eklund övertog ledningen av förhandlingarna.
23. Aktuell information
Olle Alkholm informerade om vägledningsåret.
Sofia Camnerin informerade om Gemensam Framtids ”Policy för fred och omställning till en
hållbar värld” samt boken ”Arvet och en Gemensam Framtid”. Hon meddelade också att det finns
en studieguide som Bilda tagit fram till boken ”Försoning behövs”.
Georg Olvik, koordinator temagrupp insamling, presenterade hur kyrkoavgiftsmedgivanden kan
föras över till Gemensam Framtid. Under våren och sommaren arbetar man för att så många som
möjligt samtycker via Gemensam Framtids hemsida. Någon gång under hösten kommer ett brev
gå ut till resterande. Ett år senare (hösten 2013) går ett brev ut till de som ännu inte samtyckt
med information om att deras kyrkoavgift vid ett visst datum kommer föras över till Gemensam
Framtid om de inte avsäger sig detta.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera informationen i protokollet.
24. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Stefan Nilszén anmälde att valberedningens förslag är att kyrkostyrelsen ska bestå av 14
ledamöter samt ordförande under kommande verksamhetsår.
Kyrkokonferensen beslutade
att
kyrkostyrelsen ska bestå av 14 ledamöter samt ordförande under kommande
verksamhetsår.
25. Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen
Stefan Nilszén presenterade valberedningens förslag till kandidater till val av ordförande och
ledamöter i kyrkostyrelsen:
Ann-Sofie Lasell, Gävle
Gunilla Andersson, Alingsås
14

Lars Dalesjö, Helsingborg
Torbjörn Jacobsson, Stockholm
Andreas Möller, Karlstad
De hade också funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan, sid. 22-24.
Ordet lämnades fritt.
Kyrkokonferensen beslutade
att
förklara nomineringen avslutad.
Kandidaterna presenterades i plenum genom att samtliga fick svara på följande fråga:
Vad vill du bidra med i kyrkostyrelsen de kommande tre åren?
Ordet lämnades fritt. Pläderingar för samtliga kandidater framfördes.
26. Val av kyrkostyrelsens ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande för kyrkostyrelsen utse Ann-Sofie Lasell.
27. Ordningsfråga
Kyrkokonferensen beslutade
att
val av kyrkostyrelsens ledamöter sker med acklamation.
28. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamöter med en mandattid om tre år välja:
Gunilla Andersson, Alingsås
Lars Dalesjö, Helsingborg
Torbjörn Jacobsson, Stockholm
Andreas Möller, Karlstad
Lasse Svensson, kyrkoledare, ledde kyrkokonferensen i bön för de nyvalda ledamöterna och hela
kyrkostyrelsen.
Därefter yrkades:
från Malmö missionsförsamling
att
rekommendera valberedningen att till 2014 års kyrkokonferens vid valet till
kyrkostyrelse presentera fler kandidater än de som ska väljas.
Kyrkokonferensen beslutade
att
avslå yrkandet från Malmö missionsförsamling.
Beslutet fattades med votering.
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29. Beslut om ordination
Olle Alkholm presenterade kyrkostyrelsens förslag. Ordinanderna och de som föreslogs mottas
från annat samfund hade funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan på sid. 25-26.
Kyrkokonferensen beslutade
att
till pastorer ordinera Linus Brengesjö, Anton Gustafsson, André Jakobsson, Martin
Karlsson, Anna Lähnn, Oskar Ohlsson, 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.
30. Mottagande av pastorer från annat samfund
Kyrkokonferensen beslutade
att
motta Peter Baric samt Niklas Björklund från Evangeliska Frikyrkan som pastorer i
Gemensam Framtid.
31. Ajournering
Ordförande ajournerade förhandlingarna i plenum till lördag kl. 10.30. Förhandlingarna fortsatte
på påverkanstorget fredag kl. 10-30-12.30.
32. Återupptagande
Ordförande Kjell-Arne Ottosson förklarade förhandlingarna i plenum återupptagna.
33. Hälsning från equmenia
Filmen ”Vi är equmenia” visades. equmenias ordförande Ida Hennerdal rapporterade:
Under förra årets riksstämma beslutade våra föreningar att gå från en federation till att bli en
gemensam organisation. Tiden efter beslutet har präglats av det. Nu är vi ett, på riktigt.
Jag är scoutledare. Där får jag dela med mig av mig själv; lära dem paddla kanot, ta vara på
naturen, följa Jesus. Scouterna får lära mig om livet. De lär mig precis hur fascinerande det är att
peta med pinnar i elden, hur fantastiskt det är att gå 8 km, att tolka Jesu liknelser, hur
tacksamma vi ska vara att vi har mat för dagen. Vi är equmenia.
Under året som gått har vi också tillsammans med Gemensam Framtid jobbat på att knyta den
lokala föreningen närmare den lokala församlingen. Då kan vi tillsammans uppfylla visionen om
mötet med Jesus Kristus som förvandlar – mig, dig och världen.
Per Westblom inbjöds att berätta om en del av samarbetet mellan equmenia och Gemensam
Framtid – Växa i tro:
I Gemensam Framtid arbetar vi med glädje tillsammans med equmenia för att skapa en
gemensam färdväg för att hjälpa församlingar och föreningar att utvecklas. Det är stimulerande
och spännande att arbeta tillsammans och lära av varandra. Utmaningen för Gemensam Framtid
är hela livet, att möta alla åldrar! Hela vägen befinner vi oss i livssituationer där vi behöver stödja
och lära av varandra. Församlingens hemlighet är att olika generationer finns och lär av varandra.
Du som är något äldre än 25 har massor att lära av 7-åringen och 13-åringen och de kan få del av
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det du vet. Gå aldrig från kyrkan utan att ha pratat med någon under 25 år och finns det ingen
där då får du ringa dem!
Sofia Camnerin, kyrkoledare, frågade:
Vad ger vi våra barn och tweenisar för bröd att äta?? Är det förströelsens bröd?
Jag är glad att equmenia ger bröd åt våra barn och ungdomar och att de också ger våra barn och
ungdomar mandat att dela bröd och ge det vidare. Vi vill alla mission och har samma uppdrag
från Gud. Gemensam Framtid och equmenia strävar tillsammans efter att knyta föreningar och
församlingar närmare varandra.
Ida Hennerdal avslutade med:
equmenia och Gemensam Framtid är olika organisationer men delar av samma rörelse. Med
hjälp av visionen i Växa i tro vill vi komma närmare varandra. Vi behöver er som har gått lite
längre på trons väg. Ni har något viktigt att delar med er av. För att hela equmenia ska växa i tro.
Anna Gustafsson, Årjängs missionsförsamling, lämnade en hälsning till equmenia från en lokal
församling:
Jag vill lämna en uppmuntran till equmenia och det arbete ni gör. Inbjudan är också till oss som
församling att se helheten. Jag önskar och ber att equmenia ska känna vårt stöd som kyrka. Att vi
tillsammans får bli en hel kyrka som växer.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
34. Presentation av resultatet från kyrkostyrelsevalet
Utgick då beslutet hade fattats med acklamation under punkten 28.
35. Verksamhetsplan 2014 – Beslut
Klas Johansson, processledare, rapporterade:
Vid stationen för verksamhetsplanen hade inga avslagsyrkanden lagts, däremot en rad
bifallsyrkanden. Flera ombud hade tyckt att det var svårt att ha synpunkter på en så översiktlig
plan som denna. Det fanns också förslag på hur större delaktighet skulle kunna uppnås.
På klotterplanket kom också flera goda tankar och idéer upp såsom att låta enheternas och
temagruppernas kontrakt finnas på hemsidan, att arbeta för att det ska finnas
nationellt/regionalt anställda stafettpastorer, tankar kring hur relationen till Svenska kyrkan kan
utformas utan att vi förlorar vår egen identitet som kyrka, ett eventuellt behov av en sanningsoch försoningskommitté för de kristna som blivit sårade, m.m.
Följande yrkanden lämnades till kyrkokonferensen:
från Kortedala frikyrkoförsamling
att
ge Gemensam Framtids styrelse i uppdrag att i nästa års
verksamhetsplan formulera tydligare och mer konkreta mål som är
mätbara, och därmed lättare att utvärdera.
från Skärkinds missionsförsamling:
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att
att
att

fortsätta arbeta för att regioner och församlingar verkligen påverkar
verksamhetsplanen
arbeta för att vi har planer för flera år, dvs 2-5-10 års planer/tankar.
verka för att vi har ett digitalt "klotterplank" med tankar till vår verksamhetsplan och
till kyrkans framtida uppdrag och uppgift.

Presidiet ställde ett förslag till propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
anta den föreslagna verksamhetsplanen.
att
ge Gemensam Framtids styrelse i uppdrag att i nästa års verksamhetsplan formulera
tydligare och mer konkreta mål som är mätbara, och därmed lättare att utvärdera.
att
fortsätta arbeta för att regioner och församlingar verkligen påverkar
verksamhetsplanen
att
arbeta för att vi har planer för flera år dvs 2-5-10 års planer/tankar.
att
verka för att vi har ett digitalt "klotterplank" med tankar till vår verksamhetsplan och
till kyrkans framtida uppdrag och uppgift.
36. Budget innevarande räkenskapsår
36.1.
Reviderad budget för 2013
Christer Jonsson, kyrkostyrelsen, presenterade en bild av hur kyrkostyrelsen ser på läget.
Under punkten 17.3 presenterades en inte alltför ljus prognos för 2013. Kyrkostyrelsen menar att
en nulägesrapport ger en skev bild, eftersom de flesta insamlingar ligger under våren. En trend
man kan se är att insamlingarna under våren minskat med ca 6 Mkr jämfört med hur det har sett
ut i bildarsamfunden. Han konstaterade också att underskottet i år motsvarar ca 200 kr/medlem.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från kyrkostyrelsen
att
ta prognosen som presenterades i § 17.3 till protokollet.
från Åbybergskyrkans församling, Vallentuna
att
de extra kostnader som uppstår inom Gemensam Framtid till följd av att man skall
bygga upp en ny organisation och kansli särredovisas tillsammans med eventuella
avvecklingskostnader.
att
dessa extra kostnader för uppstarten finansieras via uttag från egna kapitalet efter
samråd med bildarsamfunden.
Kyrkokonferensen beslutade
att
prognosen för 2013 tas till protokollet.
att
avslå Åbybergskyrkans yrkande.
36.2.
Beslut om den reviderade budgeten för resten av den innevarande
räkenskapsperioden
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Svenstakyrkan yrkade på att detta beslut skulle läggas till i föredragningslistan (se § 7).
Kyrkostyrelsen menade att frågan besvarats i och med den prognos som presenterades i §
17.3 och med det beslut som fattades i § 36.1.
Kyrkokonferensen beslutade
att frågan faller i och med beslutet i § 36.1.
37. Budget 2014 – Beslut
Göran Strömner, processledare, rapporterade:
Det var ett stort engagemang på stationen. Mest frågor och debatt väcktes av nuläget under
innevarande budgetår. Det märktes ett tydligt stöd för att ha en budget som är i balans för 2014.
Att det var svårt att förstå sig på siffrorna eftersom det inte finns någon tidigare budget att
jämföra med lyftes också av många. Många samtal fördes kring uppbyggnads- och
nybyggnadsfasens särskilda svårigheter och något yrkande avspeglar också det.
Viss frustration över att information om det svåra ekonomiska läget gick ut så sent till
församlingarna märktes också av. Det är först när man vet som engagemang frigörs.
Insamlingskostnaderna upplevdes av många som för höga. Några yrkanden om hur kyrkoavgiften
ska fördelas märktes också.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från Linköping missionsförsamling
att
70 % av kyrkoavgiften går oavkortat till den lokala församlingen.
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att justera budget så att en balanserad
budget bibehålls, utan att de lokala församlingarnas ekonomi
försämras
från Haga missionsförsamling, Örebro, och kyrkostyrelsen
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en strategi och åtgärdsprogram för
församlingarna för att öka antalet kyrkoavgiftsgivare, med målsättning från nuvarande
ca 20 000 till ca 40 000.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att aktivt verka för att fler väljer att enbart vara medlemmar i
ett trossamfund så att kyrkoavgiftsmedel som idag går till andra trossamfund kan
tillfalla Gemensam Framtid.
från Malmö missionsförsamling
att
öka kyrkoavgiften från 1,0 % till 1,2 % av den beskattningsbara inkomsten.
från Bromma baptistförsamling
att
uppdra åt styrelsen att se över insamlingskostnaderna.
från Hässelby missionskyrka
att
uppmana styrelsen att kontinuerligt informera församlingarna om det ekonomiska
läget.
Presidiet ställde ett förslag till propositionsordning.
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Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
fastställa det framlagda förslaget till rambudget för verksamhetsåret 2014.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en strategi och åtgärdsprogram för
församlingarna för att öka antalet kyrkoavgiftsgivare, med målsättning från nuvarande
ca 20 000 till ca 40 000.
att
uppdra åt styrelsen att se över insamlingskostnaderna.
att
uppmana styrelsen att kontinuerligt informera församlingarna om det ekonomiska
läget.
Mot beslutet reserverade sig Johan Gunnarsson, Jonas Eveborn, Lars Eklund samt Gudrun Eklund,
Linköpings missionsförsamling; Monica Johansson, Missionskyrkan i Ekängen; Anders Bergström,
Ulf Fransson, Helen Bergström, Kristina Fransson, David Hjelmqvist, Värnamo
missionsförsamling; Mogens Nielsen, Töcksmarks missionsförsamling samt Göran Hernberger,
Vårgårda missionsförsamling till förmån för Linköpings missionsförsamlings yrkanden.
Lasse Svensson tackade för beslutet och talade om vårt gemensamma ansvar att bära den
budget vi just beslutat om. Kyrkokonferensen sjöng nr 827 i Psalmer och sånger ”Se hur
gudsvinden bär” och en kollekt samlades in.
38. Nytt namn för Trossamfundet Gemensam Framtid – Beslut
Ola Bojestig, processledare, rapporterade:
Kyrkostyrelsens förslag fick ett stort stöd, motionen om Folkkyrkan fick 2 underskrifter. Utöver
detta kom 21 nya yrkanden. Av de nya förslagen var det förslaget om återremiss som fick störst
stöd av de enskilda förslagen. Flera nya namnförslag lades varav Equmeniakyrkan fick störst stöd.
Några förslag gällde också språk- och översättningsfrågor, framförallt namnet på engelska.
Vidare syntes på klotterplanket flera inlägg om vikten av att komma till beslut nu och lämna
namnfrågan bakom oss.
Följande yrkanden lämnades till kyrkokonferensen
från Sannerudskyrkan, Kil, och Trelleborgs missionsförsamling, Visnums missionsförsamling och
Trefaldighets församling, Stockholm
att
återremittera ärendet för att utnyttja tiden som avsatts vid bildarmötet.
från Trefaldighets församling, Stockholm
att
en särskild beredningsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram ett eller fler namnförslag
som kan föras till debatt och avgörande vid kyrkokonferensen 2014.
från Tvärreds missionsförsamling
att
Missionskyrkan ingår i det nya namnet.
från Sollentuna missionsförsamling
att
namnet för den nya kyrkan blir Gemensam kyrka.
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från Linköpings missionsförsamling och Centrumkyrkan, Norrköping
att
kyrkans namn skall vara Kyrka för Gemensam Framtid.
från Hedlundakyrkan, Umeå, Örbyhus missionsförsamling, Betlehemskyrkan i Gävle och Västlands
missionsförsamling
att
välja equmeniakyrkan till kyrkans nya namn.
från Lindvedens missionsförsamling
att
det svenska namnet ska vara Enande kyrka.
från Ansgariikyrkan, Vättersnäs, Jönköping och Guntorps missionsförsamling
att
anta namnet Förbundskyrkan i Sverige.
från Dals Långeds missionskyrka
att
namnet på kyrkan skall vara Nya Förbundskyrkan.
från Trelleborgs missionsförsamling
att
anta namnet Förenade Frikyrkan.
från Halmstads missionsförsamling
att
kyrkans nya namn ska vara Missionskyrkan.
från Västerkyrkan, Lund
att
det nya namnet blir Nya Missionskyrkan.
från Visnums missionsförsamling
att
det nya namnet blir Gemensamma Missionskyrkan.
från Lekebergskyrkan i Fjugesta
att
vår nya kyrka ska heta Befrielsekyrkan.
från Malmö missionsförsamling
att
det namn vi ger vårt trossamfund alltid ska användas i sin helhet och att förkortningar
inte används.
från Lindvedens missionsförsamling
att
i enlighet med kyrkostyrelsens förslag anta Uniting Church of Sweden som
internationellt namn.
från Guntorps missionsförsamling och Sunne missionsförsamling
att
om namnet Trossamfundet Gemensam kyrka antas som namn, så anger
kyrkokonferensen till kyrkostyrelsen som sin mening att det engelska namnet ska vara
United Church of Sweden.
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från Töcksmarks missionsförsamling:
att
ta hjälp av equmenia i identitetsprocessen.
från Trollhättans missionsförsamling:
att
kyrkostyrelsen utvärderar flera förslag och sänder dem på remiss till
församlingarna innan slutligt förslag lämnas till kyrkokonferensen 2014.
från Nora missionsförsamling:
att
anta namnet Förbundskyrkan.
från kyrkostyrelsen:
att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
39. Ajournering
Förhandlingarna ajournerades till kl. 13.30 samma dag.
40. Återupptagande
Ordförande Kjell-Arne Ottosson förklarade förhandlingarna återupptagna.
41. Fortsättning namnfrågan
Presidiet ställde förslag om propositionsordning där förslaget om återremiss hanteras först. Om
beslutet blir att inte återremittera hanteras därefter procedurfrågor. Beroende på vilka av de
yrkandena som avslås respektive bifalls ställs sedan namnförslagen ett efter ett mot varandra tills
slutligen ett förslag kvarstår mot kyrkostyrelsens förslag. När sedan beslut är fattat ställs det
slutliga förslaget mot avslag för att säkerställa den stadgeenliga majoriteten om två tredjedelar
av de närvarande ombuden. Om vi då har fattat ett beslut om namn kommer yrkandena som
behandlar en översättning av det namnet att hanteras.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
avslå förslaget att återremittera ärendet.
att
välja Equmeniakyrkan till kyrkans nya namn.
att
förklara paragrafen omedelbart justerad.
Beslutet fattades med votering. När två förslag kvarstod blev röstsiffrorna 237 för Gemensam
kyrka och 373 för Equmeniakyrkan. Därefter röstade 515 ombud för Equmeniakyrkan, 90 röstade
på avslag och 32 avstod från att rösta.
Med anledning av att equmenia har valt att stava sitt namn med inledande gemen, ställdes
frågan om hur Equmeniakyrkan ska skrivas.
Kyrkokonferensen beslutade
att
lämna frågan om stavning, logotyp och grafisk profil till kyrkostyrelsen.
Kyrkostyrelsens ordförande Ann-Sofie Lasell:
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Kära ombud och konferensdeltagare! Vi har idag beslutat om ett namn på vår kyrka. Tack för
beslutet! Vi kommer fylla namnet med innehåll. Vi är en kyrka med Jesus Kristus i centrum. Nu är
vi Equmeniakyrkan!
Kyrkoledare Lasse Svensson:
Också jag är väldigt glad och tacksam att vi har ett namn som vi vet att vi kan leva med, bygga på,
vara stolta över. För två år sen var detta den dåvarande föreningsstyrelsens förslag. Jag reste
runt i ett år och talade mig varm för det och det är roligt att det har landat nu. Tacksam att vi har
tagit det här beslutet i god anda och trevlig atmosfär.
Väse missionsförsamling, Västerkyrkan, Lund, Styrsö missionsförsamling, Halmstads
missionsförsamling samt Trelleborgs missionsförsamling lämnade följande anteckning till
protokollet:
Vi som yrkade på återremiss menar att kyrkostyrelsen genom att hävda att ett beslut i
namnfrågan måste tas i år, har medverkat till att det namn som nu beslutats, egentligen inte fått
den bearbetning, belysning och förankring som ett så viktigt beslut behöver.
42. Ordförandeskifte
Helena Höij tog över ledningen av förhandlingarna.
43. Kristnas situation i Mellanöstern – Beslut
Anna Lähnn, processledare, rapporterade:
Det var inte så motstridiga uppfattningar vid stationen. De flesta som var där var överens om att
vi är bekymrade över situationen i Mellanöstern, att vi är bekymrade över de kristnas situation
och att vi måste göra något. Lite delade meningar om detaljerna. En överväldigande majoritet
ville styrka kyrkostyrelsens förslag med tillägget om att kraftigt fördöma det eskalerande våldet.
Detta ledde till att kyrkostyrelsen och motionärerna jämkade ihop sig.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från Betlehemskyrkan, Göteborg, Rambergskyrkan, Göteborg, Uppsala missionsförsamling,
Bohus-Björkö missionsförsamling, Hedesunda missionsförsamling, Södertälje missionsförsamling,
från medlemmar i Lerums missionsförsamling, Sjökumla missionsförsamling, Motala
missionsförsamling, Linköpings missionsförsamling, Motala baptistförsamling och Alingsås
missionsförsamling, samt från kyrkostyrelsen
att
kraftigt fördöma det eskalerande våldet.
att
uppmana alla parter att förhandla med sikte på en rättfärdig och varaktig fred.
från Betlehemskyrkan, Göteborg, Rambergskyrkan, Göteborg, Uppsala missionsförsamling,
från medlemmar i Lerums missionsförsamling, Sjökumla missionsförsamling, Motala
missionsförsamling, Linköpings missionsförsamling, Motala baptistförsamling och Alingsås
missionsförsamling, samt från kyrkostyrelsen
att
uppmana församlingarna att studera och följa situationen i Mellanöstern och
Nordafrika med särskilt fokus på regionens kristna och t ex studera dokumentet Kairos
Palestina.
att
uppmana församlingarna att stödja människor som flytt från sina hemländer.
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att
att

stödja regionens samarbetskyrkor så att de kan bidra till en utveckling, där färre finner
skäl att fly och där multireligiösa samhällen med tolerans och respekt kan skapas.
uppdra åt kyrkostyrelsen att under 2013 återkomma till församlingarna med förslag
rörande hur vi som enskilda och kyrka, tillsammans med de ekumeniska organ vi
relaterar till, kan stödja de kristna i Mellanöstern och Nordafrika och medverka till fred
och försoning.

från Bohus-Björkö missionsförsamling, Hedesunda missionsförsamling, Södertälje
missionsförsamling
att
uppdra till kyrkostyrelsen att kontinuerligt bistå församlingarna med information kring
läget för kristna i Mellanöstern och Nordafrika via
• information
• vittnesbörd
• uppföljning
att
återrapportering sker i kyrkokonferensen 2014.
från kyrkostyrelsen
att
därmed anse motionen besvarad.
från Vikingstads missionsförsamling
att
uppmana församlingarna att studera och följa situationen i Mellanöstern och
Nordafrika med särskilt fokus på regionens kristna.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
kraftigt fördöma det eskalerande våldet.
att
uppmana alla parter att förhandla med sikte på en rättfärdig och varaktig fred.
att
uppmana församlingarna att studera och följa situationen i Mellanöstern och
Nordafrika med särskilt fokus på regionens kristna.
att
uppmana församlingarna att stödja människor som flytt från sina hemländer.
att
stödja regionens samarbetskyrkor så att de kan bidra till en utveckling, där färre finner
skäl att fly och där multireligiösa samhällen med tolerans och respekt kan skapas.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att under 2013 återkomma till församlingarna med förslag
rörande hur vi som enskilda och kyrka, tillsammans med de ekumeniska organ vi
relaterar till, kan stödja de kristna i Mellanöstern och Nordafrika och medverka till fred
och försoning.
att
därmed anse motionen besvarad.
44. Gör barnkonventionen till en del av svensk lagstiftning – Beslut
Ingvar Stenberg, processledare, rapporterade:
Vid stationen märktes ett behov av ett klargörande; inkorporera som svensk lag och inkorporera i
svensk lag är samma sak. I alla fall i den här frågan.
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Motionärerna var överens med kyrkostyrelsen, men tyckte att det behövdes ett skarpare
uttalande. Ett alternativt uttalande kom fram på påverkanstorget. Ett uttalande som skulle rikta
sig till både riksdag och regering. Ingen yrkade avslag.
Följande yrkande ställdes till kyrkokonferensen:
från kyrkostyrelsen
att
fortsätta arbeta tillsammans med andra kyrkor och organisationer kring
barnkonventionen, ett arbete för barns och ungas rättigheter samt för att
barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.
att
anta uttalande till Sveriges regering från Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013 om
att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag.
att
uttalandet ska lyda:
Gemensam Framtid vill vara en kyrka för hela livet – också alla åldrar. Som kristet
trossamfund med ungefär 820 lokala församlingar runt om i Sverige möter vi varje
vecka tusentals barn och unga. Vi får ta del av deras lek, glädje och uppriktiga frågor.
Men också ångest och förtvivlan över en verklighet som ibland är dem övermäktig.
Många barn i dagens Sverige hamnar i kläm när olika myndigheter hanterar deras
livsvillkor. Vi som trossamfund anser att FNs konvention om barnets rättigheter
snarast bör inkorporeras i svensk lag. Då finns möjlighet att pröva barnets rätt direkt
gentemot myndighet. Om olika lagar står mot varandra skall barnkonventionen gälla.
Utgångspunkten måste alltid vara barnets bästa. Vi kräver att myndigheter NU ser
över att barnkonventionen följs i praktiken och inte bara utgör vackra ord. Vi är som
kyrka kallade att stå på de minstas sida, vilket vi förväntar oss att regeringen och
riksdagen också gör.
från Tomasförsamlingen, Enköping, Hökerums missionsförsamling, Ockelbo missionsförsamling,
Haga missionsförsamling, Örebro, Brålanda missionsförsamling:
att
ersätta kyrkostyrelsens förslag till uttalande om barnkonventionen med följande text:
Många barn i dagens Sverige hamnar i kläm när olika myndigheter hanterar deras
livsvillkor. Vi som trossamfund anser att barnkonventionen snarast bör inkorporeras i
svensk lag. Då finns möjlighet att pröva barnets rätt direkt gentemot myndighet. Om
olika lagar står mot varandra skall barnkonventionen gälla. Utgångspunkten måste
alltid vara barnets bästa.
Vi kräver att myndigheter NU ser över att barnkonventionen följs i praktiken och inte
bara utgör vackra ord. Vi är som kyrka kallade att stå på de minstas sida, vilket vi
förväntar oss att regeringen och riksdagen också gör.
från Järfälla missionsförsamling
att
uttalandet ska ställas även till riksdagen.
från kyrkostyrelsen
att
därmed anse motionen besvarad.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
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Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
fortsätta arbeta tillsammans med andra kyrkor och organisationer kring
barnkonventionen, ett arbete för barns och ungas rättigheter samt för att
barnkonventionen inkorporeras i svensk lag.
att
anta uttalande till Sveriges regering från Gemensam Framtids kyrkokonferens 2013 om
att barnkonventionen skall inkorporeras i svensk lag.
att
uttalandet ska lyda:
Gemensam Framtid vill vara en kyrka för hela livet – också alla åldrar. Som kristet
trossamfund med ungefär 820 lokala församlingar runt om Sverige möter vi varje
vecka tusentals barn och unga. Vi får ta del av deras lek, glädje och uppriktiga frågor.
Men också ångest och förtvivlan över en verklighet som ibland är dem övermäktig.
Många barn i dagens Sverige hamnar i kläm när olika myndigheter hanterar deras
livsvillkor. Vi som trossamfund anser att FNs konvention om barnets rättigheter
snarast bör inkorporeras i svensk lag. Då finns möjlighet att pröva barnets rätt direkt
gentemot myndighet. Om olika lagar står mot varandra skall barnkonventionen gälla.
Utgångspunkten måste alltid vara barnets bästa-Vi kräver att myndigheter NU ser över
att barnkonventionen följs i praktiken och inte bara utgör vackra ord. Vi är som kyrka
kallade att stå på de minstas sida, vilket vi förväntar oss att regeringen och riksdagen
också gör.
att
uttalandet ska ställas även till riksdagen
att
därmed anse motionen besvarad.
45. Regional organisation
45.1.
Motion från Fristads missionsförsamling – Beslut
Lennart Johansson, processledare, rapporterade:
Mycket spänstiga samtal och många engagerade på stationen. Det var ganska jämnt med stöd till
motionärerna och kyrkostyrelsens avslagsyrkande. Klotterplanket var överfullt med synpunkter
om regionarbetet på flera plan.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från Fristads missionsförsamling och Brunnskyrkans församling i Åseda
att
de nya regionerna även på församlingssidan blir egna juridiska personer.
från Tidaholms missionsförsamling
att
låta regionerna fungera enligt det beslut som togs vid tidigare kyrkokonferens och
återuppta frågan i 2016 års konferens.
att
inför kyrkokonferensen 2016 låta våra regionala kyrkoledare utvärdera regionernas
behov av att vara juridiska personer eller inte och avge ett förslag till beslut till denna
kyrkokonferens.
från kyrkostyrelsen
att
avslå motionen samt låta regionerna fungera enligt det beslut som togs vid tidigare
kyrkokonferens och under 2017 utvärdera regionkonstruktionen, för rapport till
kyrkokonferensen 2018.
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Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
avslå motionen samt låta regionerna fungera enligt det beslut som togs vid tidigare
kyrkokonferens och under 2017 utvärdera regionkonstruktionen, för rapport till
kyrkokonferensen 2018
45.2.
Rapport från påverkanstorget om förtroenderådens mandat och funktion
Tomas Hammar, processledare, rapporterade:
På klotterplanket och i diskussionerna syns vissa tendenser:
Risker:
• Om förtroenderåden inte får gehör för sina förslag finns risk för att engagemanget
minskar.
• Hur ska ett förtroenderåd i regioner med 160 församlingar kunna fungera i praktiken?
Hur ska man kunna träffas? Hur ska man känna delaktighet.
• Förtroenderåden får inte enbart bli en ersättning för tidigare distriktsårsmöte.
Fanns också önskan att förtroenderåden skulle få ha och ta vissa ekonomiska beslut.
Möjligheter:
• Vi kan ägna mer kraft åt ideologiska frågor, med det är viktigt att varje församling
verkligen engagerar sig och väljer en representant. Då kan det bli en positiv kraft.
• Församlingarnas engagemang i förtroenderåden är avgörande för att det här ska bli bra.
• Informella nätverk i respektive region.
• Med ökad delaktighet kan även ekonomin stimuleras och underlättas.
Några uttryckte också att man ville vara två representanter från varje församling för att lättare
kunna kommunicera tillbaka till församlingarna.
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta rapporten till protokollet.
46. Protestantisk sociallära – Beslut
Terése Berggren, processledare, rapporterade:
Motionen jämkades samman med ett förslag från Centrumkyrkan i Kållered.
Det var tydligt att begreppet sociallära väcker olika associationer. En del upplever det som en
trygghet och ett stöd; att kyrkan blir tydlig. Andra får andra associationer och är rädda att det blir
ett styrdokument, en ny syndakatalog. Vi har redan liknande och tydliga skrivelser, vi behöver
inga fler regelverk, var tar lekmannakyrkan vägen om proffs ska formulera en lära, etc.
Frågorna är viktiga. Det var alla eniga om. Man välkomnar gärna inspirations- och
samtalsmaterial och vill gärna ha hjälp att väcka frågorna i församlingarna.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från kyrkostyrelsen
att
motionens intention bejakas – att socialetiska frågor och det diakonala arbetet är en
viktig del i kyrkans uppdrag.
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att

ge kansliet i uppdrag att lyfta förhållningssätten i Strategisk plattform för bearbetning
och reflektion så att dessa verkligen blir förhållningssätt för Gemensam Framtid på alla
nivåer.

från Kungälvs missionsförsamling och Centrumkyrkan, Kållered
att
Gemensam Framtid till nästa kyrkokonferens presenterar ett samtalsunderlag:
Politiska, sociala och diakonala utmaningar i vår tid. Det kan spänna från
mänsklighetens stora ödesfrågor som klimathot, ekonomisk fördelning, förvaltning av
jordens resurser, socialt och diakonalt ansvarstagande i vår närhet. Utgångspunkten
kan tas, som kyrkostyrelsen föreslår, i teologisk grund och den strategiska plattformen.
att
kyrkokonferensen 2014 beslutar huruvida församlingarna rekommenderas att använda
samtalsunderlaget. Bidrag från församlingarna bör utgöra en resursbank för det
fortsatta arbetet.
att
kyrkokonferensen beslutar om en fortsatt arbetsprocess för ett kvalitativ tungt och
tydligt arbete för sociala riktlinjer under benämning som växer fram under processen.
från Kungälvs missionsförsamling och Centrumkyrkan, Kållered samt kyrkostyrelsen
att
uppmuntra församlingarna att studera och tillämpa Policy för fred och omställning till
en hållbar värld med utgångspunkt från Strategisk plattform.
från kyrkostyrelsen
att
därmed anse motionen besvarad.
från Kortedalakyrkan, Göteborg
att
avslå motionen.
Presidiet ställde förslag om propositionsordning.
Kyrkokonferensen beslutade
att
godkänna propositionsordningen.
att
motionens intention bejakas – att socialetiska frågor och det diakonala arbetet är en
viktig del i kyrkans uppdrag.
att
ge kansliet i uppdrag att lyfta förhållningssätten i Strategisk plattform för bearbetning
och reflektion så att dessa verkligen blir förhållningssätt för Gemensam Framtid på alla
nivåer,
att
avslå förslaget om tillsättande av en särskild kommitté som utreder frågan om en
sociallära inom Gemensam Framtid,
att
uppmuntra församlingarna att studera och tillämpa Policy för fred och omställning till
en hållbar värld med utgångspunkt från strategisk plattform.
att
därmed anse motionen besvarad.
47. Ordförandeskifte
Sofia Eklund övertog ledningen av förhandlingarna.
48. Uttalande med anledning av Doctrine of Discovery – Beslut
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Lena Huld, processledare, rapporterade
Samtalen och besöken vittnade om ambitiösa och engagerade ombud. Samtalen var många och
långa. Ett yrkande ställdes.
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen:
från kyrkostyrelsen
att
konferensen fördömer och tar avstånd från Doctrine of Discovery och ger stöd till
Kyrkornas Världsråds uttalande om detta.
att
uppmana församlingarna att verka för ökad medvetenhet kring frågor som berör
urfolk, och i synnerhet samerna, att främja teologisk reflektion kring urfolksfrågor och
att utveckla påverkanskampanjer för att stödja de rättigheter, ambitioner och behov
som finns hos samerna och urfolk i andra länder.
från kyrkostyrelsen och Abrahamsbergskyrkans församling, Bromma
att
anta kyrkostyrelsens föreslagna uttalande förutom sista punkten, som
stryks.
Kyrkokonferensen beslutade
att
konferensen fördömer och tar avstånd från Doctrine of Discovery och ger stöd till
Kyrkornas Världsråds uttalande om detta,
att
uppmana församlingarna att verka för ökad medvetenhet kring frågor som berör
urfolk, och i synnerhet samerna, att främja teologisk reflektion kring urfolksfrågor och
att utveckla påverkanskampanjer för att stödja de rättigheter, ambitioner och behov
som finns hos samerna och urfolk i andra länder,
att
stryka sista punkten i det föreslagna uttalandet.
att
därefter anta kyrkostyrelsens föreslagna uttalande som kyrkokonferensens:
Uttalande om Doctrine of Discovery och urfolkens situation i Sverige och i andra
länder
Ca 500 miljoner människor tillhör idag något av de över 5000 urfolk som finns på
jorden. Ett av dessa urfolk är samerna i vårt eget land. De flesta urfolk, inklusive
samerna, har drabbats hårt av kolonisering av deras områden av andra folk, i många
fall av den kristna västvärlden. Fortfarande idag drabbas urfolk av diskriminerande
lagar och regelverk och av dess effekter i form av förlorad mark, naturtillgångar,
tvångsförflyttningar, rasism och brist av grundläggande välfärd i jämförelse med
majoritetssamhället. Till grund för detta ligger den s.k. ”Doctrine of Discovery”. Denna
doktrin innebär att kristna européer skulle ha en moralisk och laglig rätt att invadera
och överta ett folks land och tillgångar och ha dominans över ett annat folk, endast
grundat på sin kristna identitet.
Ett känt rättsfall i USA:s Högsta Domstol (Johnson versus M’Intosh 1823) har haft stor
påverkan på senare rättspraxis fram till vår egen tid. Tvisten handlade om ägande av
land. Rätten slog fast att USA har absolut suveränitet över alla områden i
Nordamerika, trots tidigare fördrag som erkänner indianstammars suveränitet, därför
att kristna folk har rätt att ta herravälde över hedniska folks områden. I
dokumentationen hänvisade rätten till äldre principer som skrevs ner i tre påvliga
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bullor: Dum Diversitas 1452, Romanus Pontifex 1455 och Inter Caetera 1493. Dessa
slog fast att kristna monarker hade rätt att invadera nyupptäckta områden väst om
Azorerna, och underkuva dess hedniska invånare, ta dem till fånga, förslava eller döda
dem om de inte fann sig i situationen och ta deras ägodelar.
Man kan känna igen samma tankegångar om kristnas rätt att ta över hedningarnas
marker i den svensk-norska koloniseringen av Sápmi under 1500-talet och framåt.
Som kyrka möter vi olika urfolk både i Sverige och genom de systerkyrkor som vi
samarbetar med i en rad olika länder. Den kristna historien är tyvärr förknippad med
Doctrine of Discovery. Därför är det viktigt att just kyrkor klargör var de står i detta.
Därför vill kyrkokonferensen:
• uttrycka solidaritet med världens urfolk och ge stöd till deras rätt att bo i och
nyttja sina traditionella marker och bevara och utveckla sin kultur och
traditioner.
• fördöma Doctrine of Discovery (Upptäcktsdoktrinen) i alla dess former
eftersom den står i motsats till Jesu Kristi evangelium och den kränker de
inneboende mänskliga rättigheter som Gud har givit alla människor och folk.
• uppmana Sveriges regering att verka för en avveckling av alla rättsliga
strukturer och regelverk som grundar sig på denna doktrin och det tankegods
den ger uttryck för, i Sverige och internationellt, inte minst inom ramen för FN,
och istället stärka urfolkens möjligheter att själva styra över sin utveckling.
49. Kyrkokonferens från 2015 och framåt – Rapport från påverkanstorget
Irene Langvik, processledare, rapporterade:
Det här var en station på påverkanstorget med många ombud och mycken aktivitet. Många
kreativa förslag kom in som kansliet nu får ta ställning till. Förutom klotterplanket fanns åtta
frågor att tycka till om. En kort sammanfattning: Upplägget vi har idag är ganska bra; 3-4 dagar i
maj månad med ett innehåll som varierar. Det framkom tydligt att vi behöver jobba med att få
ned kostnaderna och för att möjliggöra billigare boendealternativ. Kreativiteten var stor.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera rapporten i protokollet.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att tillse att resultatet av påverkanstorget vägs in i det
fortsatta utvecklingsarbetet.
50. Välkomnande av nya församlingar
Olle Alkholm presenterade att
- Immanuelskyrkans församling hade bildats genom samgående mellan Borås
metodistförsamling och Immanuelskyrkans missionsförsamling
- Boxholms frikyrkoförsamling har bildats genom samgående mellan Centrumkyrkans
församling (SB, SMK) och Saronförsamlingen (EFK)
- Nybrokyrkans församling har bildats genom samgående mellan Falun-Borlänge
baptistförsamling och Falu missionsförsamling
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-

-

Hallundakyrkans församling omfattar nu även Norsborgs metodistförsamling
GF-kyrkan i Holmedal och Blomskog har bildats genom samgående mellan Sundstabyns
missionsförsamling, Holmedals östra missionsförsamling, Upsals missionsförsamling och
Holmedals pingstförsamling
Tingvallakyrkans församling, Karlstad, har bildats genom samgående mellan Karlstads
baptistförsamling och Karlstads missionsförsamling
Kanalkyrkans församling, Sandviken, har bildats av Kanalkyrkans församling (SB, SMK)
och Sandvikens metodistförsamling.
Brokyrkans församling, Åtorp, har bildats genom samgående mellan
metodistförsamlingarna i Åtorp och Svartå samt Nysund och Rudskoga
missionsförsamling

Kyrkokonferensen beslutade
att
välkomna dessa församlingar.
Olle Alkholm ledde kyrkokonferensen i förbön för församlingarna.
51. Val av tre revisorer och två ersättare
Stefan Nilszén presenterade valberedningens förslag.
Kyrkokonferensen beslutade
att
till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Stockholm, Bertil Skagerstrand, Karlskoga
samt Gunnar Wickman, Stockholm.
att
till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius, Uppsala samt Gunnar Sjödelius,
Gävle.
52. Val av verksamhetsgranskande utskott
Stefan Nilszén presenterade valberedningens förslag.
Lennart Henriksson, Malmö missionsförsamling, uppmanade kyrkostyrelsen att se till att det
verksamhetsgranskande utskottet får tillgång till den infrastruktur det behöver för att kunna
utföra sitt uppdrag.
Kyrkokonferensen beslutade
att
till verksamhetsgranskande utskott 2014 utse Per-Inge Lidén, Karlstad (ordf), Göran
Alm, Ekerö, Leif Nilsson, Jönköping samt Gunvor Sharp, Köping.
53. Val till valberedningen
53.1.
Val av tre ledamöter på tre år
Tre processledare för regionerna hade ombetts att nominera. Lennart Renöfält anmälde
förslaget.
Johanna Lindar, Högdalskyrkan, bad att få ta till protokollet att det är viktigt att se över
åldersfördelningen i valberedningen.
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Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamöter på tre år i valberedning utse Bodil Eriksson, Stöde; Christer Elvin,
Västervik samt Ann-Christine Lindholm, Lund.
53.2.
Val av ordförande och vice ordförande
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande utse Daniel Strömner, Södertälje, och till vice ordförande Elaine
Erlandson Lindblom, Karlskoga.
54. Enkla frågor till kyrkoledarna
Utgick då inga frågor kommit in.
55. Beslut om mottagande från bildarsamfunden.
Kyrkokonferensen beslutade
att
bekräfta Gemensam Framtids mottagande av verksamhet, ekumeniska relationer,
personal och ordinerade sedan kyrkokonferensen 2012.
att
med stor tacksamhet motta de åtaganden, tillgångar och huvudmannaskap som
Gemensam Framtid och de tre bildarsamfunden kommit överens om att överlämna till
Gemensam Framtid.
56. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2014
Ann-Sofie Lasell meddelade att kyrkostyrelsen beslutat att hålla kyrkokonferens i Stockholm 29
maj – 1 juni 2014.
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera meddelandet i protokollet.
57. Avslutning
57.1.
Tack
Ordförande Kjell-Arne Ottosson framförde sitt och presidiets tack till konferensens ombud. Han
lämnade sedan ordet till Ann-Sofie Lasell. Hon framförde ett tack till presidiet, till kyrkostyrelsens
avgående ledamot, Helena Genemo, samt till valberedningens ordförande Stefan Nilszén.
Samtliga avtackades med en present och applåder.
57.2.
Avslutning
Ann-Sofie Lasell förklarade kyrkokonferensen avslutad.
Vid protokollet:

Alf Englund
Sekreterare

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:
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Kjell-Arne Ottosson
Ordförande

Helena Höij
Ordförande

Agnetha Dalemark
Justerare

Christer Hambre
Justerare

Sofia Eklund
Ordförande

33

