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EQUMENIAKYRKANS 
KYRKOKONFERENS 2014	  

 
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tredje kyrkokonferens 29 – 31 maj 2014.  
Vid kyrkokonferensen deltog 593 ombud från 296 församlingar.   
 
 

1. Inledning 
Ordförande Ann-Sofie Lasell inledde konferensen: 
När vi möttes i Filadelfiakyrkan 2011 var det för att bilda en gemensam kyrka. Nu vill 
temat ”Rötter och vingar” påminna oss om vårt ursprung. Vi har ett rejält rotsystem som 
gör att vi står stadigt, trots vår ungdom. Vi behöver också vingar som bär framåt, ger 
vidgade vyer, överblick, låter oss ta fart framåt.  
 
Det är fest när vi samlas för att fatta beslut om viktiga frågor. Trots glädjen är vi idag 
många som bär svart. Torsdag i svart. Det är Kyrkornas Världsråds initiativ mot våld 
och började redan på 80-talet. Vid generalkonferensen i Busan i Sydkorea i november 
2013 uppmärksammades kampanjen på nytt och Equmeniakyrkans delegater tog med 
den hem. Kyrkan ska vara en röst för dem som blir orättfärdigt behandlade. 
 
Det är glädje, lust, allvar och engagemang när vi samlas till konferens. Vi vill vara en 
kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen. Det 
är vår vision. Den önskar vi ska komma till uttryck. 
 
Ann-Sofie Lasell förklarade kyrkokonferensens förhandlingar öppnade. 

 
2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 

Valberedningens ordförande Daniel Strömner 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 Moa Mellbourn, Lund, och Inger Rathsman, Uppsala. 



2. Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 
	  

	  
2.5 Rösträknare 

Kyrkokonferensen beslutade  
att  till rösträknare för öppen omröstning utse 

Oskar Skarin, Knivsta (sammankallande), Rose-Marie Hillerström, Sundsvall, 
Gunnar Wickman, Vällingby, Mats Johansson, Sundsvall, Ingela Wikander, 
Tärnsjö, Marit Rempling, Ockelbo, Lars-Åke Nordström, Härnösand, Nancy 
Edlund, Ölme, Marina Nilsson, Vilhelmina, Gunnar Nestor, Vintrosa, Gunilla 
Westin, Vilhelmina, Majlis Morhed Hultvall, Örebro, Bengt Dåverhög, 
Bengtsfors, Eva Backman, Sollefteå, och Lennart Johansson, Karlskoga.  

att till rösträknare för sluten omröstning utse 
Christer Boström, Helsingborg (sammankallande), Lennart Haglund, 
Sandviken, Ingmar Ångman, Åtorp, Ingvar Tranell, Borås, Toril Tranell, Borås, 
Ingrid Weiber, Lyckeby, Leif Tullhage, Göteborg, Henrik Fransson, Göteborg, 
Madelen Rootzen, Jönköping, Sten Hermansson, Örebro, Elisabeth Josefsson, 
Värnamo, Lars-Eric Hermansson, Karlstad, Inger Eriksson, Göteborg, Roger 
Erlandsson, Tärnaby, och Ingrid Svensson, Kållered. 

	  
Ann-Sofie Lasell lämnade över 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 publicerats i församlingsbrev nr 5/2013 som 
skickades till alla församlingar den 28 november 2013 samt att handlingarna hade 
funnits tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida sedan 28 april 2014. Information om 
detta lämnades också på Equmeniakyrkans facebook-sida samt hade informerats om 
tidigare i skriftlig information till församlingarna 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att förklara konferensen 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 talarstolen på podiet även fanns en talarstation nedanför scenen. 
 
Följande yrkande ställdes: 
från Uppsala missionsförsamling 
att samtliga handlingar gällande förhandlingarna ska skickas ut med post till 

samtliga anmälda ombud. 
 
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. 10.45 – 13.15, fredag kl. 
14.00 – 16.00, lördag kl. 9.00 – 12.00 samt 14.00 – 16.00. 

att genomföra påverkanstorg torsdag kl. 15.00 – 17.00. 
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Mot beslutet att avslå Uppsala missionsförsamlings yrkande reserverade sig Anna 
Kimming och Kenneth Kimming, Equmeniakyrkan Växjö, Bernt Jonsson, Anders 
Gustafsson och Inger Rathsman, Uppsala missionsförsamling, Anne Sundberg och Carl 
Sundberg, Immanuelskyrkan Halmstad, Gunnlög Galmén och Håkan Galmén, 
Ansgarsförsamlingen Västerås, Lena Huld och Cis Möller, Styrsö missionskyrka, Sten-
Åke Mollmyr, Brunskogs missionsförsamling, Charlotte Rosengren, Missionskyrkan 
Vänersborg, Christer Swede, Malmö missionsförsamling, Sven-Eric Davidsson, Lomma 
missionsförsamling samt Sten Filipson, Lise-Lotte Filipson och Kerstin Kvernes, 
Lidköpings missionsförsamling, med följande motivering: 
 
I dokumentet Teologisk grund hävdas bl. a. att ”ett framträdande drag i 
Equmeniakyrkans arv är … de demokratiska formerna för beslutsfattande”. Vi är med 
fog stolta över detta, men om detta arv inte vårdas, riskerar det att undergrävas. 
Därför är det viktigt att så långt som möjligt söka underlätta för församlingar och 
ombud att i god tid sätta sig in i förutsättningarna för beslut vid kyrkokonferensen, även 
om detta innebär vissa extra kostnader. 
 
Internet innebär utan tvekan en ny kommunikationsmöjlighet, som kan och bör 
användas. Hemsidan kan såväl tillhandahålla tidlösa dokument som bjuda på snabb 
information. Samtidigt finns det vissa problem, som måste uppmärksammas: 
-‐ Dels finns det personer som inte har tillgång till internet eller är obekväma med att 

söka information den vägen. 
-‐ Dels är det svårare att på datorskärmen kunna tillgodogöra sig och närmare 

granska så omfattande dokument som underlaget för kyrkokonferensens 
förhandlingar. 

 
Att dela ut den tryckta versionen först vid ankomsten till konferensen leder med all 
sannolikhet till att ombuden kommer sämre förberedda till förhandlingarna. Följden 
blir, att konferensens beslut blir sämre förankrade. Kyrkokonferensen borde enligt vår 
uppfattning ha beslutat 
att föredragningslista med tillhörande dokument i fortsättningen ska sändas till 

alla ombud. 
 
5. Fastställande av föredragningslista 

Ann-Sofie Lasell presenterade kyrkostyrelsens förslag till föredragningslista. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att fastställa den föreslagna föredragningslistan. 
att ge presidiet rätt att ändra ordningen i föredragningslistan. 
 

6. Ordningsfråga 
Kyrkokonferensen beslutade 
att införa applådförbud efter inlägg. 
 

7. Presentation och välkomnande av gäster 
Kyrkoledare Lasse Svensson hälsade våra gäster: 
Vi är tacksamma att ni vill komma och hälsa på oss. Ni är våra vänner och vi vill vara 
era vänner. Vi ber att ni har med oss i era förböner och vi ber också för er. Ta med er 
hälsningar från oss. Välkomna! 
	  
Bertil Svensson, internationell koordinator, rapporterade att gästlistan tyvärr saknade 
en person. Salam Hanna, Syrien, skulle också ha kommit, men det är svårt att få visum 
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och komma hit den rätta vägen. Beslutet att inte bevilja visum hade överklagats och 
överklagan kommer förmodligen att gå igenom, men då är det ju för sent. 
	  
Följande gäster presenterades: 
Rektor Wang Zhenren, Wuhan, Kina 
Pastor Ge Baojuan, Wuhan, Kina 
Pastor Zhao Qiufen, Wuhan, Kina	  
Distriktsföreståndare Jörgen Thaarup, Metodistkyrkan i Norden och Baltikum 
Cajsa Sandgren, sekretariatet för teologi och ekumenik, Svenska kyrkan 
Biskopsvikarie för evangelisation Fredrik Emanuelsson, Katolska kyrkan 
Kommunikationschef Helena Lind, Diakonia 
Generalsekreterare Karin Wiborn, Sveriges kristna råd 
Generalsekreterare Åke Göransson, Nämnden för statligt stöd till trossamfunden 
Generalsekreterare Frank Åkerman, Hela människan 
Biträdande förbundsrektor Lisbeth Gustafsson, Bilda 
Rektor Owe Kennerberg, Teologiska högskolan, Stockholm 
Rektor Torbjörn Bådagård, Bromma folkhögskola 
Föreståndare Pelle Hörnmark, Pingst – Fria församlingar i samverkan 
	  
Jörgen Thaarup hälsade konferensen: 
Tack. Jag har hälsningar med mig från metodistkyrkorna i länderna runt Sverige. 
Metodistkyrkan är en kyrka fastän vi finns i olika länder. United Methodist Church har 12 
milj medlemmar, 8 av dem i USA.  
Under året som gått har Equmeniakyrkan och United Methodist Church ingått avtal 
med varandra. Det är vi mycket stolta över. Det betyder att jag som metodist utanför 
Sverige ändå är en Equmeniakyrko-kristen. Och ni är alla därmed också en del av 
United Methodist Church. Välkomna som fullvärdiga medlemmar i vår organisation! 
Jag vet också att Equmeniakyrkan relaterar på samma sätt till de andra 
bildarsamfundens rötter. Rötterna är gemensamma. Det kändes tydligt under 
inledningsgudstjänsten. Internationellt är det mitt hopp att en del av de resurser som 
finns i United Methodist Church också får vara resurser för Equmeniakyrkan.  
Equmeniakyrkan har blivit en gåva till oss utanför. Det är historiskt och av ekumeniskt 
intresse när tre traditioner har smält ihop. Jag tror det kan få katalysatoreffekt för andra 
kyrkor som finns runtomkring. Tack Equmeniakyrkan för det. Tack för gemenskapen att 
få vara en del hos er och välkomna att vara en del av gemenskapen i United Methodist 
Church. 
 
Wang Zhenren hälsade konferensen: 
God morgon, kära bröder och systrar. 
Jag är glad att få vara med på Equmeniakyrkans konferens idag. Jag hälsar er från 
systrar och bröder i Kina. I Kristus är vi ett, vi är från samma rot. Vi är glada att era 
kyrkor har blivit ett och får ta del av Guds ord. Jag är glad att Equmeniakyrkan 
fortsätter sin mission i Sverige och andra länder. För många år sedan sändes 
missionärer till Afrika, Asien och Sydamerika. Ni fortsätter göra det i dag också. Ni ber 
för och stöder kyrkan i Kina, i Wuhan-provinsen och särskilt seminariet.  
Vi är också tacksamma att ni har gett stöd till kyrkan genom våra två lärare som har 
studerat för masters-examen här i Sverige. Genom det stödet kommer vår kyrka att 
fortsätta växa. Vårt seminarium har idag 400 pastorskandidater för att vi älskar Herren 
och vi älskar kyrkan. Det här är en gåva från Kina. Det betyder kärlek, det kinesiska 
tecknet för kärlek. 
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Wang Zhenren överlämnade en väggprydnad med det kinesiska tecknet för kärlek 
konstfullt målat. Den hängde sedan som en del av utsmyckningen av förhandlings- och 
kyrksalen. 
 
Olle Alkholm anmälde att Equmeniakyrkan hade skickat en hälsning till 
Adventistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, 
Frälsningsarmén, Katolska biskopsämbetet, Pingst – fria församlingar i samverkan, 
Svenska Alliansmissionen, Sveriges kristna råd och Frikyrkosamråd samt Svenska 
kyrkan. Hälsningen hade lydelsen: 

Den 29 – 31 maj samlas Equmeniakyrkan till kyrkokonferens i Filadelfiakyrkan i 
Stockholm.  
 
I år är temat ”Rötter och vingar”. Vi är en kyrka som förvisso inte är så 
gammal, men som har stolta traditioner. Det vill vi ska genomsyra helheten 
som vi tillsammans är som kyrka. Men vi vill inte se dessa traditioner som 
något att bara tänka tillbaka på och minnas – vi vill se dem som resurser som 
ger oss kraft och vitalitet för uppdraget att vara kyrka idag. Som ger oss 
vingar för samtid och framtid. Som hjälper oss att leva i enlighet med vår 
vision: 
Equmeniakyrkan är en kyrka för hela livet, där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar – mig, dig och världen. 
 
Vi vill också önska Guds välsignelse i ert fortsatta arbete och ser fram emot ett 
gott samarbete med er. 

 
Equmeniakyrkan hade också mottagit hälsningar från Evangeliska fosterlandsstiftelsen, 
Evangeliska Frikyrkan, Föreningen Vallersviks vänner, Pingst – Fria församlingar i 
samverkan, Svenska Alliansmissionen, Svenska kyrkan samt Sveriges kristna råd. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera detta i protokollet. 
	  

8. Ordförandeskifte 
Helena Höij tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

9. Verksamhetsberättelse, verksamhetsuppföljning och årsredovisning för 2013 
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, och Lasse Svensson, kyrkoledare, presenterade 
verksamhetsberättelsen och verksamhetsuppföljning för 2012-07-01 – 2013-12-31. 
Verksamhetsberättelsen hade funnits i ett särtryck och delats ut till ombuden. 
Verksamhetsuppföljningen hade funnits tryckt i föredragningslistan från sid. 29 och 
framåt. 
 
Dan Brännström, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe, administrativ chef, 
presenterade årsredovisningen för 2013. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan 
från sid 37 och framåt. 
Ett särskilt tack framfördes till Radiohjälpen som under 2013 bidrog till arbetet i Kongo-
Kinshasa med 469 tkr till ett vaccinationsprojekt och 400 tkr till arbetet med matpaketet 
till föräldralösa barn. Radiohjälpens medel ingår i de gåvor från 
organisationer/stiftelser som redovisas i Not 1. 
 
Ulf Hållmarker, Missionskyrkans ordförande, berättade om planerna för Missionsskolan 
1 på Lidingö. Missionskyrkan har där drivit konferensanläggning efter att teologiska 
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utbildningen flyttade till Bromma. Sedan några år tillbaka arbetar man för att förändra 
detaljplanen för att kunna utnyttja fastigheten bättre. Arbetet med att exploatera 
området har inte gått i lås än. Det krävs förändringar av detaljplanerna och det är 
processer som tar 7-8 år att driva. Konsulthjälp är inkopplad för att driva processen. 
Förhoppningen är att få till avtal med olika aktörer, vilka ska leda till att 
Equmeniakyrkan i slutändan kan få in väsentliga belopp.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från Uppsala missionsförsamling 
att kyrkoledarens inledning ska placeras före förvaltningsberättelsen nästa år. 
 
från Trollhättans missionsförsamling 
att kyrkostyrelsen förtydligar varför man gör så kraftiga underskott 2012 och 2013. 
att  flytta punkterna 10 och 11 (Fastställande av resultat- och balansräkningar samt 

Ansvarsfrihet) till efter kyrkostyrelsens förtydligande. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen, verksamhetsuppföljningen och 

årsredovisningen till handlingarna. 
att kyrkoledarens inledning ska placeras före förvaltningsberättelsen nästa år. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att under lördagen förtydliga varför man gör så 

kraftiga underskott 2012 och 2013. 
 

10. Revisorernas berättelse 
Jonas Grahn redogjorde för revisorernas arbete och presenterade deras berättelse. 
Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 62. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
11. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet 

Verksamhetsgranskande utskottets ordförande Per-Inge Lidén presenterade utskottets 
yttrande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 6 – 8. 
 
Ann-Sofie Lasell presenterade kyrkostyrelsens svar på yttrandet: 
Vi ser med tacksamhet på det arbete som verksamhetsgranskande utskottet gjort 
under året och på de kommentarer och förslag som de lämnar i sin slutrapport. 
Kyrkostyrelsen vill härmed ge några kommentarer till rapporten. 
 
 

ORGANISATION, EKONOMI OCH PERSONAL 
Under de tre år som Equmeniakyrkan har funnits har ett stort arbete genomförts för att 
forma en ändamålsenlig organisation, få fungerande ekonomisystem och en ekonomi i 
balans samt ta omhand personalen från de tre bildarsamfunden på ett ansvarsfullt 
sätt. I förberedelserna och efter bildandet av Equmeniakyrkan 2011 (då Gemensam 
Framtid) följde oss uttrycket ”låt det nya forma det nya”. Organisationsstrukturen växte 
fram under slutet av 2011 och bemanningen skedde under 2011-2012. En 
omorganisation fick genomföras inför hösten 2013, utifrån en försämrad ekonomisk 
situation. Eftersom den nya organisationen endast är drygt ett halvår gammal återstår 
arbete med att förtydliga och göra de olika delarna och ansvaret känt inom kyrkan. 
Kyrkoledarna valdes vid kyrkokonferensen 2012 och det gemensamma ledarskapet 
mellan kyrkoledaren och de två biträdande kyrkoledarna var då översiktligt definierat, 
men lämnades till kyrkostyrelsen och kyrkoledarna att utveckla. Arbetet med att 
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etablera ekonomisystem och föra över ekonomierna från bildarsamfunden har pågått 
under de första åren och är ännu inte helt slutfört. 
Vi tar emot utskottets synpunkter på att arbeta för ett förtydligande av roller, samspel 
och ansvar mellan kyrkostyrelse och kyrkoledare samt inom Equmeniakyrkans kansli.  

 

VERKSAMHET 
Kommunikationsfrågorna har tydligt uppmärksammats av kyrkostyrelsen som också 
initierat ett arbete med strategi för kommunikation och opinionsbildning, där ett 
dokument ska vara klart hösten 2014. 
Det internationella arbetet har varit i fokus, dels genom att fortsätta (överta) de 
internationella relationer bildarsamfunden haft, dels det stora arbete som pågår att 
forma arbetet tillsammans med samarbetskyrkor runt om i världen. Ett arbete med 
missionssyn, både nationellt och internationellt, pågår. Styrelsen ser också med tillförsikt 
på det samarbete som förstärks med Diakonia. 
Utskottet lyfter fram musik och kreativ gestaltning som ett område som kan och 
behöver utvecklas vad gäller resurser inom Equmeniakyrkan. Vi instämmer och ser med 
tillförsikt fram mot de konkreta förslag som utredningsgruppen kommer att presentera. 
I början av 2014 har Equmeniakyrkan gått in i huvudmannaskap för THS och 
folkhögskolor (allt är inte klart i skrivande stund). Arbetet med många frågor som lyftes 
och beslutades efter den bildningsutredning som genomförts, fortsätter. Där ingår 
också ansvaret för medarbetarutbildning. 
Barn och unga är inte bara vår framtid, de är också vår nutid. Det nära samarbete 
som Equmeniakyrkan och Equmenia har är vi glada och tacksamma över. 
Equmeniakyrkan övertog under 2013 ansvaret för Equmenias administration och ett 
nära samarbete i verksamhetsfrågor fortsätter att vara viktigt. 
Regionerna inom Equmeniakyrkan är fortfarande under uppbyggnad. Frågor finns 
fortfarande att arbeta med kring regionernas och kyrkans gemensamma ansvar och 
hur samverkan, delaktighet och ansvar ska hanteras. Vi instämmer i att kyrkostyrelse 
och kyrkoledning här har ett viktigt ansvar att vara med i utveckling och utformning. 
Kyrkostyrelsen vill med dessa kommentarer stryka under många av de viktiga 
synpunkter som verksamhetsgranskande utskottet lämnat. Styrelsen har ett ansvar att 
fortsätta utvecklingen och på bästa sätt bidra till att vara 
En kyrka för hela livet, där mötet med Kristus förvandlar – mig, dig och världen. 
	  
Kyrkokonferensen beslutade 
att lägga verksamhetsgranskande utskottets yttrande till handlingarna. 
att ta kyrkostyrelsens kommentarer till protokollet. 
 

12. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Kyrkokonferensen beslutade 
att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret. 
 

13. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledarna 
Kyrkokonferensen beslutade 
att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter och kyrkoledarna ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret. 
 
Helena Höij framförde kyrkokonferensens tack till kyrkostyrelsen och kyrkoledarna för 
arbetet under det gångna året. 
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14. Information om den fortsatta planeringen 
Helena Höij redovisade den nya planeringen för resten av dagen. Verksamhetsplan, 
budget och förslag till ersättning kommer att redovisas före ajournering för lunch. 
Kyrkokonferensen samlas sedan i plenum kl. 15.00 för anmälan av motioner och svar 
på motionerna. 
 

15. Verksamhetsplan och budget 
15.1. Presentation av förslag till verksamhetsplan för 2015 och 2016 
Miriam Carlsson och Sara Möller, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens förslag 
till verksamhetsplan för 2015 och 2016. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan från 
sid. 8 och framåt. 
 
15.2. Presentation av förslag till budget för 2015 
Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe presenterade 
kyrkostyrelsens förslag till budget för 2015. Förslaget hade funnits tryckt i 
föredragningslistan från sid. 22 och framåt. 
 

16. Förslag till ersättning vid förlorad och redovisad arbetsinkomst för kyrkostyrelsens 
ledamöter 
Daniel Strömner presenterade valberedningens förslag om möjligheten för 
kyrkostyrelsens ledamöter att begära ersättning för förlorad och redovisad 
arbetsinkomst. Förslaget hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 20. 
 

17. Ajournering 
Ordförande ajournerade förhandlingarna till torsdag kl. 15.00. 
 

18. Återupptagande 
Sofia Eklund förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 

19. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 
19.1. Fredens väg är möjlig 

19.1.1. Motion från Abrahamsbergskyrkan, Bromma; Betlehemskyrkan, Göteborg; 
Gotlands västra missionsförsamling; Ansgarskyrkan, Lidingö 

Margareta Ingelstam, Abrahamsbergskyrkan, presenterade motionen. Motionen 
och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 10 – 13. 
	  
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  i likhet med systerkyrkor i världen fatta beslut att tillsammans med dem 

arbeta för att våra regeringar ska ”fördela militära budgetar till humanitära 
insatser och utvecklingsbehov, till konfliktförebyggande och civilt 
fredsbyggande, m. m.”. 

att  i samarbete med kyrkor, organisationer och människor av god vilja i Sverige 
arbeta för att riksdag och regering under budgetåren 2015 – 2018 börjar 
genomföra en förändrad anslagstilldelning i statsbudgeten med tydligt 
förstärkta anslag till att förebygga våld och väpnade konflikter. 

att  ge vår kyrkas styrelse och kansli i uppdrag att i samverkan med 
organisationer i den ekumeniska rörelsen ansvara för ett målinriktat arbete 
med vår kyrkas ledare, förtroendevalda och medlemmar som kan göra oss 
alla bättre rustade att svara på kallelsen att ”styra våra fötter in på fredens 
väg”. Lukas 1:79. 
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19.1.2. Motion från Centrumkyrkan, Farsta 
Bengt Ekelund, Centrumkyrkan, Farsta, presenterade Centrumkyrkans tillägg till 
motionen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 10 – 13.  
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  i likhet med systerkyrkor i världen fatta beslut att tillsammans med dem 

arbeta för att våra regeringar ska ”fördela militära budgetar till 
humanitära insatser och utvecklingsbehov, till konfliktförebyggande och 
civilt fredsbyggande, m. m.”. 

att  i samarbete med kyrkor, organisationer och människor av god vilja i 
Sverige arbeta för att riksdag och regering under budgetåren 2015 – 2018 
börjar genomföra en förändrad anslagstilldelning i statsbudgeten med 
tydligt förstärkta anslag till att förebygga våld och väpnade konflikter. 

att  ge vår kyrkas styrelse och kansli i uppdrag att i samverkan med 
organisationer i den ekumeniska rörelsen och de nätverk vi har med 
metodister och baptister i världen, ansvara för ett målinriktat arbete med 
vår kyrkas ledare, förtroendevalda och medlemmar som kan göra oss 
alla bättre rustade att svara på kallelsen att ”styra våra fötter in på 
fredens väg”. Lukas 1:79. 

	  
19.1.3. Motion från Uppsala missionsförsamling 

Bernt Jonsson, Uppsala missionsförsamling, presenterade ytterligare ett tillägg till 
motionen. Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan 
på sid. 10 – 13.  
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 

att  Equmeniakyrkan – i likhet med och i samarbete med systerkyrkor i 
världen – skall arbeta för att våra regeringar ska ”fördela militära 
budgetar till humanitära insatser och utvecklingsbehov, till 
konfliktförebyggande och civilt fredsbyggande, m.m.”. 

att   den i samarbete med kyrkor, organisationer och människor av god vilja i 
Sverige skall arbeta för att riksdag och regering under budgetåren 2015 – 
2018 börjar genomföra en förändrad anslagstilldelning i statsbudgeten 
med tydligt förstärkta anslag till att förebygga våld och väpnade 
konflikter. 

att  ge vår kyrkas styrelse och kansli i uppdrag att i samverkan med 
organisationer i den ekumeniska rörelsen ansvara för ett målinriktat 
arbete med vår kyrkas ledare, förtroendevalda och medlemmar som kan 
göra oss alla bättre rustade att svara på kallelsen att ”styra våra fötter in 
på fredens väg”. (Lukas 1:79) 

att  därvid särskilt väga in de behov och synpunkter som betonas av kristna 
bröder och systrar i konfliktområden. 

 
Christer Jonsson presenterade kyrkostyrelsens svar. Ett förslag till uttalande hade funnits 
på hemsidan några dagar före kyrkokonferensen. Han meddelade också att uttalandet 
skulle finnas på stationen på påverkanstorget. 
 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen   
att  tillstyrka motionernas första att-sats. 
att anta det föreslagna uttalandet. 
att i övrigt anse motionerna besvarade. 
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19.2. Resursförstärkning för freds- och hållbarhetsarbetet i Equmeniakyrkan 
Motion från Magnus Apelqvist, Margareta Björn, Peter Fritzson, Margareta 
Ingelstam, Ylva Jönsson, Stina Karlsson, Hans-Erik Karlsson, Kenneth Kimming, 
Gunnar Renklint samt Pär Lewin Ronnås, medlemmar i församlingar inom 
Equmeniakyrkan 

Kenneth Kimming, Equmeniakyrkan Växjö, presenterade motionen. Motionen och 
kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 13 – 14. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  utifrån den antagna freds- och hållbarhetspolicyn snarast tillskapa en 

resursnivå som inspirerar och möjliggör handling och verktyg för freds- och 
hållbarhetsarbetet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom 
Equmeniakyrkan. 

 
Marianne Nordin presenterade kyrkostyrelsens svar. 
 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen  
att  uppdra åt kansliet att fortsätta arbeta tillsammans med församlingar och 

samarbetspartners nationellt och internationellt för att ”Policy för fred och 
omställning till en hållbar värld” blir vägledande för Equmeniakyrkans arbete 
på olika nivåer.  

att därmed anse motionen besvarad. 
 

19.3. Klimat, miljö, omställning 
Motion från Christer Daelander, Agne Furingsten, Sven Jansson, Linda 
Joelsson, Lennart Renöfält, Ingvar Stenberg, Lars Thillman samt Gerard 
Willemsen, medlemmar i församlingar inom Equmeniakyrkan samt anställda 
på lokal, regional och nationell nivå 

Lennart Renöfält, regional kyrkoledare Region Mitt, presenterade motionen. 
Motionen och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på 
 sid. 14 – 15. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  miljö- och klimatfrågor tydligt anges som prioriterade frågor för 

Equmeniakyrkan i det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och strategisk 
plattform. Ett fokus bör ligga på att tydliggöra vårt specifika bidrag just som 
kyrka utifrån en teologisk bearbetning. 

att  resurser avsätts för att bedriva arbete inom detta område så att vi som 
församlingar och kyrka ökar vår medvetenhet och stärker vårt engagemang i 
såväl opinionsarbete som omställningsarbete. 

att  fortsätta arbeta inom den ekumeniska gemenskapen och samverka med 
andra organisationer utanför den kyrkliga sfären som arbetar med miljö och 
klimatfrågor som t.ex. Naturskyddsföreningen och Omställningsrörelsen. 

att  utmana oss själva som kyrka och församlingar att på olika sätt lyfta klimat- 
och omställningsfrågan inför den kommande valrörelsen.  

att  kyrkostyrelsen lämnar rapport vid nästa kyrkokonferens. 
 
Lars Dalesjö presenterade kyrkostyrelsens svar. 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen  
att  uppdra åt kansliet att fortsätta arbeta tillsammans med församlingar och 

samarbetspartners nationellt och internationellt för att ”Policy för fred och 
omställning till en hållbar värld” blir vägledande för Equmeniakyrkans arbete 
på olika nivåer.  

att  därmed anse motionen besvarad.    
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19.4. Angående diakoner i Equmeniakyrkan 

19.4.1. Neddragning av diakontjänst från 100 % till 50 % på nationell nivå 
Motion från 84 ordinerade medarbetare i Equmeniakyrkan 

Monica Thorängen Hjelm, Sannerudskyrkan, Kil, presenterade motionen. Motionen 
och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 15 – 17. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  Equmeniakyrkan utökar diakontjänsten på nationell nivå till att omfatta minst 

100 %, det vill säga ompröva den olyckliga neddragningen av den enda 
diakontjänsten på nationell nivå till att återgå till tidigare 100 %. 

 
19.4.2. Diakonens roll i Equmeniakyrkan 

Motion från Skärblacka, Vikingstads och Älmhults missionsförsamlingar 
Lena Hilding Carlsson, Älmhults missionsförsamling, presenterade motionen. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att  Equmeniakyrkan tydliggör diakonens roll och betydelse i kyrkans 

organisation och i den gudstjänstfirande församlingen. 
att  Equmeniakyrkan uppmanar församlingar att anställa diakoner för att 

leda församlingens diakonala arbete. 
att  Equmeniakyrkan uppmanar församlingar som vill arbeta diakonalt att 

anställa en diakon som föreståndare. 
att  Equmeniakyrkan tänker in diakonens kompetens vid regionala och 

nationella arrangemang och tjänster. 
att  diakontjänsten på nationell nivå skall omfatta minst 100 %. 
 
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens svar.  
 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen  
att  tillstyrka den första och andra att-satsen i motion från Skärblacka m.fl. 
att  mot bakgrund av vad som sägs i förslag till stadgar för församling i 

Equmeniakyrkan avslå den tredje att-satsen i motionen från Skärblacka m.fl.  
att  tillstyrka den fjärde att-satsen från Skärblacka m.fl.  
att  mot bakgrund av ovanstående avslå att-satsen (”vårt förslag”) från gruppen 

medarbetare i Equmeniakyrkan och den femte att-satsen i motion från 
Skärblacka m.fl. 

 
19.5. Angående bibelskolor 

Malin Lagerlöf, Vännäs missionsförsamling, presenterade motionen. Motionen och 
kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 17 – 19. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att ett aktivt arbete inleds för att den negativa trenden med allt färre bibelskolor i 

Sverige snarast ska vända. 
att  aktivt verka för att bibelskolor ger undervisning till alla oavsett om man önskar 

fördjupning i sin egen tro eller avser att gå in i en tjänst. 
att  säkerställa att bibelskolor finns tillgängliga för alla, med spridning över hela 

riket. 
att  det finns olika undervisningsformer, exempelvis deltidsstudier eller 

distansundervisning. 
att  kyrkan medverkar till en förnyelse av bibelskolornas marknadsföring samt blir 

en aktivare aktör i marknadsföringen av bibelskolor så att än fler blir 
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medvetna om de utbildningsmöjligheter som finns, vad de ger 
kunskapsmässigt och utvecklingsmässigt för varje unik individ samt för en 
fördjupad tro. 

 
Göran Bondesson presenterade kyrkostyrelsens svar. 
 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen 
att  i enlighet med styrdokument för folkhögskoleverksamheten arbeta med 

samverkans- och verksamhetsavtal inklusive långsiktigt strategiarbete och att 
därvid aktualisera behovet av bibelskolor. 

att när det gäller lekmannautbildning, fortsätta arbeta med förslagen i 
bildningsutredningen Lärande blir till liv.  

 
19.6. Diakonia bör återuppta sitt arbete i Indien  

Gert Högberg, Mölnlycke missionsförsamling, presenterade motionen. Motionen 
och kyrkostyrelsens svar hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 19. 
 
Motionärerna föreslog kyrkokonferensen 
att Equmeniakyrkan verkar för att Diakonia bör återuppta sitt arbete i Indien trots 

att SIDA har dragit tillbaka sitt bidrag till projekt i Indien. 
 
Jacob Östervall presenterade kyrkostyrelsens svar. 
 
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen att i samband med framtagande av 

samverkansavtal mellan Equmeniakyrkan och Diakonia aktualisera frågor om 
biståndsprioriteringar i de båda organisationerna. 

att  i övrigt anse motionen besvarad.  
	  
20. Ajournering 

Ordförande ajournerade förhandlingarna i plenum till fredag kl. 14.00. 
Förhandlingarna fortsatte på påverkanstorget kl. 15.00 – 17.00. På påverkanstorget 
diskuterades de insända motionerna, kyrkostyrelsens svar på dessa samt 
kyrkostyrelsens förslag till budget och verksamhetsplan. 
 

21. Återupptagande  
Ordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna i plenum återupptagna.  
 

22. Aktuell information 
Elisabeth Lindgren – samgåendet Bilda – Sensus 
Bildas stämma ägde rum förra helgen i Stockholm. Sensus genomförde sin stämma 
parallellt och i samma lokaler. Båda stämmorna präglades av styrelsernas vision 
utifrån en förändrad omvärld. Man ser framför sig mer resurser, ökad bredd och ökad 
kompetens för våra församlingar genom ett gemensamt studieförbund. Ett gemensamt 
studieförbund kan stimulera det bildningsarbete och lärande som finns i våra 
församlingar samt stärka samhällsansvar som både vi och andra 
medlemsorganisationer arbetar för.  
Omvärlden är i förändring. Därför sa Equmeniakyrkan ja till fortsatt samarbete och 
goda relationer som vi tror kan förmeras i ett gemensamt studieförbund, bidra till 
mångfald i samhället. Fyra kyrkofamiljer ryms och det blir i så fall Sveriges fjärde 
största studieförbund.  
Varför gör man det här nu? Det handlar om att styrelserna ser att det finns ett uttalat 
behov av livstolkning idag, som Sofia Camnerin predikade om igår kväll. Kyrkokartan 
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ritas om, där behöver vi följa med. Samhällskontraktet håller på att ritas om och där 
behöver vi också finnas med. Vi behöver kunna möta framtida förändrade villkor för 
folkbildning.  
Det blev ja på både Bildas och Sensus stämmor i lördags för att fortsätta processen 
med samgåendet. Beslutet föregicks av samtal i innerlighet och stor respekt. Viss kritik 
mot att processen har gått för fort fördes också fram. Från Equmeniakyrkans sida 
gjordes medskick och ett yrkande. Yrkandet gick ut på att det i portalparagrafen ska 
framgå att studieförbundet ska vila på kristen livsåskådning. Medskick gick ut på att det 
nya studieförbundet ska vara mötesplats och inte driva profilfrågor. Under hösten 
kommer förslag till stadgar och organisation att arbetas fram. Det slutgiltiga beslutet 
kommer att fattas vid en extra stämma den 28 november 2014.  
 
Olle Alkholm – information om församlingsordning 
Det finns alltid församlingar som arbetar med sina stadgar, inte minst nu när namn på 
det samfund församlingen relaterar till ska bytas. Då uppkommer frågan om hur det 
blir med församlingsordning. Kyrkostyrelsen anser att vi nu, när vi är mitt i en process 
kring frågorna om tro, dop och gemenskap, inte kan fatta beslut om ett förslag till 
församlingsordning. I väntan på att den processen ska bli klar kommer en preliminär 
församlingsordning att läggas ut på hemsidan. Det ska ses som en kansliprodukt som 
en service till församlingarna. Frågan kommer senare till kyrkokonferensen. 
 
Lasse Svensson – argument för namnbyte för församlingar 
För ett år sedan lämnade vi vårt tillfälliga namn för Equmeniakyrkan. Ett namn som var 
sjunde svensk redan känner till. För många känns det redan helt naturligt och några 
församlingar har redan bytt namn. Andra har inte ens börjat fundera än och därför vill 
jag idag propagera för att byta namn. Vi kan inte och vill inte tvinga någon att byta 
namn, samtidigt har vi nu världens chans. Det kan göra att vi syns, hörs och blir 
tydligare i kommunikation och sociala medier. Det är i allra högsta grad önskvärt och 
vettigt att i alla församlingar diskutera vad man ska heta. 
Jag förstår att det kan vara en jobbig process, men tala med vår 
kommunikationsavdelning om vad man kan göra. Det finns också en intervju i 
verksamhetsberättelsen med Peter Lindroos och mer information på hemsidan. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera informationen i protokollet. 

	  
23. Fredens väg är möjlig – beslut  

Els-Marie Carlbäcker, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Motionen finns i tre varianter med ganska små skillnader. En jämkning gjordes därför 
på påverkanstorget. Förslaget till uttalande redigerades också något efter samtalen på 
påverkanstorget. 
På stationen på påverkanstorget fanns också möjlighet att göra något konkret genom 
att stödja en namninsamling mot det som drabbat Tent of Nations i Israel/Palestina.  
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från Abrahamsbergskyrkan, Bromma; Betlehemskyrkan, Göteborg; Gotlands västra 
missionsförsamling; Ansgarskyrkan, Lidingö, Centrumkyrkan, Farsta och Uppsala 
missionsförsamling 
att i likhet med systerkyrkor i världen fatta beslut att tillsammans med dem 

arbeta för att våra regeringar ska ”fördela militära budgetar till humanitära 
insatser och utvecklingsbehov, till konfliktförebyggande och civilt 
fredsbyggande m.m.”. 
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att i samarbete med kyrkor, organisationer och människor av god vilja i Sverige 
arbeta för att riksdag och regering under budgetåren 2015–2018 börjar 
genomföra en förändrad anslagstilldelning i statsbudgeten med tydligt 
förstärkta anslag till att förebygga våld och väpnade konflikter. 

att ge vår kyrkas styrelse och kansli i uppdrag att i samverkan med 
organisationer i den ekumeniska rörelsen ansvara för ett målinriktat arbete 
med vår kyrkas ledare, förtroendevalda och medlemmar som kan göra oss 
alla bättre rustade att svara på kallelsen att ”styra våra fötter in på fredens 
väg”. (Luk 1:79) 

att därvid särskilt väga in de behov och synpunkter som betonas av kristna 
bröder och systrar i konfliktområden. 

 
från kyrkostyrelsen 
att  tillstyrka motionernas första att-sats. 
att  anta det föreslagna uttalandet. 
att  i övrigt anse motionerna besvarade. 
 
från Mariestads missionsförsamling och Ansgarsförsamlingen, Västerås 
att avslå motionerna. 
 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att  i likhet med systerkyrkor i världen fatta beslut att tillsammans med dem 

arbeta för att våra regeringar ska ”fördela militära budgetar till humanitära 
insatser och utvecklingsbehov, till konfliktförebyggande och civilt 
fredsbyggande m.m.”. 

att  i övrigt anse motionerna besvarade. 
att  följande förslag till uttalande antas: 

Till församlingarna i Equmeniakyrkan  
Till ledamöterna i Sveriges Riksdag 
Till Sveriges Regering 
	  
Equmeniakyrkan, en kyrka i Sverige med ca 700 församlingar och ca 70 000 
medlemmar har varit samlad till kyrkokonferens i Stockholm under temat 
Rötter och vingar.  
Vi har utmanats av kallelsen att leva mitt i världen.  Vi tror att vi i varje ny tid 
behöver relatera det kristna kärleksbudskapet till det som händer i vår 
omvärld.   
Vi har också utmanats av orden från Kyrkornas Världsråds första 
generalförsamling 1948 om att ”krig är emot Guds vilja”.   
Vi har behandlat flera motioner från församlingar som bl a har önskat en 
omfördelning av militära budgetar till humanitära insatser och arbete med 
fredsbyggande insatser. 
Vi har deltagit, tillsammans med andra kyrkor och organisationer, i arbetet 
med Partnerskap 2014, 200 år efter det att Sverige senast befann sig i krig. En 
förnyad fredsrörelse växer nu fram som också behöver ta hänsyn till 
naturkatastrofer, klimatförändringar, internationell organiserad brottslighet 
och flyktingströmmar. Nya tiders utmaningar kan inte hanteras med gamla 
tiders redskap.  
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Nyligen har Krimhalvön annekterats av Ryssland och stora delar av Ukraina 
karaktäriseras av politisk oro. Inför en eventuell utökning av pågående kris 
talas om behovet av förstärkning av det svenska militära försvaret.  
Nu behöver tyngdpunkten i säkerhetspolitiken förskjutas mot starkare civila 
och humanitära satsningar. 
Vi ser allvarligt på den politiska oro som råder i Europa men vi tror inte att 
våld i närliggande länder effektivast bemöts med att Sverige utökar sin 
militära kapacitet.  
Vi tror istället att medel behöver omfördelas för diplomati, dialog, samarbete, 
kulturutbyte, fortsatt forskning, och även vänortssamarbete och utbildning. Vi 
förordar utökat stöd till organisationer som arbetar med att förebygga 
väpnade konflikter och med att bygga fred.  
	  
Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar församlingar och enskilda att 
följa utvecklingen i omvärlden och arbeta och be för att människor ska 
tillförsäkras rätten till ett liv i fred och frihet.  
Equmeniakyrkans kyrkokonferens uppmanar riksdag och regering att inför 
kommande beslut och prioriteringar förändra anslagstilldelning i syfte att 
förebygga våld och väpnade konflikter.  

	  
Mot beslutet reserverade sig Lennart Nilsson och GunMari Lyrenäs, 
Ansgarsförsamlingen, Västerås med följande motivering: 
Vi reserverar oss mot beslutet till förmån för avslag. Vi stödjer kyrkans syn på 
fredsarbete baserat på icke-våld så långt det överhuvudtaget är möjligt. Vi stödjer 
behovet av att denna syn sprids. 
Vi kan dock inte, som ombud, stödja förslag som rimligen skall tas av Sveriges riksdag. 
 

24. Resursförstärkning för freds- och hållbarhetsarbetet i Equmeniakyrkan – beslut 
Gunilla Ikponmwosa, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Det blev inte så mycket debatt kring motionen, vilket delvis berodde på kyrkostyrelsens 
information att viss resursförstärkning redan skett. Dock diskuterades något vad det här 
med resursförstärkning egentligen innebär. Ett tilläggsyrkande lades från 
Immanuelskyrkan, Jönköping. Efter samtal flyttades det dock över till hanteringen av 
motionen om klimat, miljö och omställning. 
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från motionärerna 
att utifrån den antagna freds- och hållbarhetspolicyn snarast tillskapa en 

resursnivå som inspirerar och möjliggör handling och verktyg för freds- och 
hållbarhetsarbetet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt inom 
Equmeniakyrkan. 

 
från kyrkostyrelsen 
att uppdra åt kansliet att fortsätta arbeta tillsammans med församlingar och 

samarbetspartners nationellt och internationellt för att ”Policy för fred och 
omställning till en hållbar värld” blir vägledande för Equmeniakyrkans arbete 
på olika nivåer. 

att därmed anse motionen besvarad. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att uppdra åt kansliet att fortsätta arbeta tillsammans med församlingar och 

samarbetspartners nationellt och internationellt för att ”Policy för fred och 
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omställning till en hållbar värld” blir vägledande för Equmeniakyrkans arbete 
på olika nivåer. 

att därmed anse motionen besvarad. 
	  

25. Klimat, miljö, omställning – beslut  
Ingvar Stenberg, processledare, rapporterade från påverkanstorget. 
Under torget skedde två korrigeringar. Motionärernas andra att-sats har dragits 
tillbaka och ordningen ändrades mellan de kvarvarande. Ett tilläggsyrkande från 
motionen om resursförstärkning för freds- och hållbarhetsarbetet flyttades över till 
denna motion.  
På klotterplanket efterlystes stöd till församlingarna genom att få hjälp med vilket 
material som redan finns.  
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från motionärerna 
att utmana oss själva som kyrka och församlingar att på olika sätt lyfta klimat- 

och omställningsfrågor inför den kommande valrörelsen. 
att miljö- och klimatfrågor tydligt anges som prioriterade frågor för 

Equmeniakyrkan i det fortsatta arbetet med verksamhetsplan och strategisk 
plattform. Ett fokus bör ligga på att tydliggöra vårt specifika bidrag just som 
kyrka utifrån en teologisk bearbetning. 

att fortsätta arbeta inom den ekumeniska gemenskapen och samverka med 
andra organisationer utanför den kyrkliga sfären som arbetar med miljö- och 
klimatfrågor som t.ex. Naturskyddsföreningen och Omställningsrörelsen. 

att kyrkostyrelsen lämnar rapport vid kyrkokonferensen 2016. 
 
från kyrkostyrelsen 
att ställa sig bakom motionärernas första och tredje att-sats. 
att  därmed anse motionen besvarad. 

 
från Immanuelskyrkans församling, Jönköping 
att det under varje kyrkokonferens avges en rapport om hur långt 

Equmeniakyrkan nått i arbetet med att nå målet i policydokumentet om fred 
och omställning till en hållbar värld. 

att en arbetsgrupp tillsätts för att utarbeta en mall för att underlätta arbetet med 
att införliva policydokumentets intentioner, en mall som är kompatibel med ett 
riktningsmål i verksamhetsplanen. 

 
från Toarps missionsförsamling 
att be kyrkostyrelsen att vara aktsamma med att detaljreglera vårt sociala 

                      engagemang. 
 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att utmana oss själva som kyrka och församlingar att på olika sätt lyfta klimat- 

och omställningsfrågor inför den kommande valrörelsen. 
att fortsätta arbeta inom den ekumeniska gemenskapen och samverka med 

andra organisationer utanför den kyrkliga sfären som arbetar med miljö- och 
klimatfrågor som t.ex. Naturskyddsföreningen och Omställningsrörelsen. 

att kyrkostyrelsen lämnar rapport vid kyrkokonferensen 2016. 
att därmed anse motionen besvarad. 
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26. Ordförandeskifte 

Helena Höij övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

27. Avskiljning av missionärer 
Lasse Svensson presentade kyrkostyrelsens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till de första missionärerna för Equmeniakyrkan avskilja Andrea och Petter 

Hermansson för tjänstgöring i Ecuador. 
	  

28. Inför beslut om fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ann-Sofie Lasell meddelade att kyrkostyrelseledamoten Gunilla Andersson hade avlidit 
under våren 2014. Hon talade med tacksamhet om Gunillas insatser i 
Teamevangelisation och kyrkostyrelsen samt sände sina och konferensens 
kondoleanser till Gunillas familj. 
 

29. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen 
Daniel Strömner 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. 
	  

30. Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen 
Daniel Strömner presenterade valberedningens förslag till kandidater till val av 
ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen: 
Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande 
Hans Andreasson, Sandviken 
Göran Bondesson, Årsta 
Miriam Carlsson, Göteborg 
Christer Jonsson, Emmaboda 
Margareta Larsson, Knivsta 
Per Rydwik, Linköping 
 
De hade också funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan, sid. 26 – 28. 
Christer Jonssons namn och presentation hade fallit ur de tryckta handlingarna, men 
hade funnits på hemsidan samt tryckts upp för utdelning i kyrkokonferensen. 
 
Valberedningen uppmuntrade och uppmanade församlingarna att ta sitt ansvar och 
nominera kandidater till kyrkostyrelsen och skicka dem till valberedningen. Detta år 
kom nomineringarna från endast tre regioner. 
 
Ordet lämnades fritt. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att förklara nomineringen avslutad. 
 
De föreslagna ledamöterna presenterade sig med namn, bostadsort och vilken fråga 
de vill driva i kyrkostyrelsen. 
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31. Val av kyrkostyrelsens ordförande 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till ordförande välja Tomas Bjöersdorff, Kalmar. 
 

32. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen 
Presidiet förklarade hur valet av ledamöter skulle gå till. Förtryckta valsedlar delades ut 
till ombuden. På dessa skulle max fem av de sex föreslagna kryssas. Den ledamot som 
på detta sätt fick minst antal kryss skulle väljas på två för att fylla vakansen efter Gunilla 
Andersson. 
 
Val genomfördes. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att förklara omröstningen avslutad. 
 

33. Fyllnadsval ansvarsnämnden 
Olle Alkholm anmälde kyrkostyrelsens förslag till ledamöter i ansvarsnämnden. Dessa 
hade nominerats av medarbetarförbundet. 
	  
Kyrkokonferensen beslutade 
att till ledamöter i ansvarsnämnden utse Lilian Edman och Fredrik Södertun. 
 

34. Ajournering 
Ordförande ajournerade förhandlingarna i plenum till lördag kl. 9.00. 
 

35. Återupptagande 
Förhandlingarna inleddes med en morgonbön under ledning av Charlotte Thaarup och 
Lars Widéll. 
 
Ordförande Kjell-Arne Ottosson förklarade förhandlingarna återupptagna.  
 

36. Presentation av kyrkostyrelsevalet 
Christer Boström meddelade att 511 röster hade avgivits. Av dessa hade sju stycken varit 
ogiltiga. Han meddelade vidare att för en mandatperiod omfattande tre år valdes: 
Göran Bondesson, Årsta  
Miriam Carlsson, Göteborg  
Christer Jonsson, Emmaboda 
Margareta Larsson, Knivsta  
Per Rydwik, Linköping  
 
för en period omfattande två år valdes på fyllnadsval: 
Hans Andreasson, Sandviken 
 
Sedan tidigare kvarstår: 
Dan Brännström 
Lars Dalesjö 
Andreas Möller 
Sara Möller 
Torbjörn Jacobsson 
Marianne Nordin 
Susanne Rodmar 
Jacob Östervall 
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37. Förslag om ersättning vid förlorad och redovisad arbetsinkomst för kyrkostyrelsens 
ledamöter – beslut  
Ulf Södahl, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Det var många som ställde sig bakom förslaget, men några var också tveksamma 
med hänvisning till att vi är en kyrka där ideella insatser alltid har varit viktiga – varför 
skulle just detta uppdrag ersättas? Han sammanfattade sedan diskussionen med en 
vers: 

Det kom ett förslag 
om ett rimligt bidrag  
till vår kyrkas styrande lag. 
Många mänskor med innerlig glöd 
gav förslaget sitt stöd 

  
Men nej, nej, hur skulle det gå? 
Vi kan inte ha det så! 
För så vitt vi vet 
är idealitet 
det bästa vi vet! 

 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från valberedningen 
att  Equmeniakyrkans styrelseledamöter kan ansöka om ersättning för förlorad 

och redovisad arbetsinkomst vid kyrkostyrelsens och arbetsutskottens 
sammanträden. 

att förslaget börjar gälla med omedelbar verkan efter kyrkokonferensen 2014. 
 
från Munktorps frikyrkoförsamling 
att maxbelopp för ersättning för förlorade inkomster fastställs till 3,5 % av 

prisbasbeloppet per mötesdag. 
 
från Immanuelskyrkan, Stockholm 
att  Equmeniakyrkans styrelseledamöter erbjuds ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Ledamöter som ej känner behov av/önskar denna ersättning 
meddelar detta till administrativa chefen. 

 
från Norrmalms baptistförsamling 
att  kyrkostyrelsens ledamöter inte ska erhålla ersättning för förlorad 

                      arbetsinkomst. 
 

från Lindvedens missionsförsamling 
att ärendet återremitteras till kyrkostyrelsen. 
att  beslutet tidsbegränsas till 2015. 
 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att  Equmeniakyrkans styrelseledamöter erbjuds ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. Ledamöter som ej känner behov av/önskar denna ersättning 
meddelar detta till administrativa chefen. 

att maxbelopp för ersättning för förlorade inkomster fastställs till 3,5 % av 
prisbasbeloppet per mötesdag. 

att förslaget börjar gälla med omedelbar verkan efter kyrkokonferensen 2014. 
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Mot beslutet reserverade sig Ulf Catoni, Lindvedens missionsförsamling. 
 
Även Oscar Hultåker, Norrmalms baptistförsamling, reserverade sig mot beslutet med 
följande motivering: 
Det är bortom mänskligt förstånd att till fullo förstå kyrkans väsen. I en jordisk mening 
torde dock kyrkans organisation bäst kategoriseras som en del av den ideella sektorn, 
tredje sektorn, civilsamhället eller vilken beteckning vi nu väljer för det som varken är 
familj, näringsliv eller stat. 

Ideell verksamhet kan definieras på olika sätt. Några kännetecken som ofta lyfts fram 
och som tillsammans särskiljer ideellt arbete från lönearbete eller näringsverksamhet 
är: 

• Det utförs i en social gemenskap 
• Det förutsätter personligt engagemang 
• Det är frivilligt 
• Det är till nytta för någon annan. 
• Det är oavlönat och meningsfullt oberoende av det materialistiska samhället 

 
Varje organisations sammanhållning och trovärdighet förutsätter en gemensam kultur 
som måste levas på alla nivåer. Genom att ge ekonomisk ersättning till kyrkostyrelsens 
ledamöter försvagar vi den ideella kulturen och vår egen trovärdighet som ideell 
organisation. Det är en oroväckande utveckling. 

38. Angående diakoner i Equmeniakyrkan – beslut  
Olle Hilariusson, processledare, rapporterade från påverkanstorget. 
Vid samtalen på påverkanstorget märktes ett stort stöd för motionärerna, men också 
en förståelse för att kyrkokonferensen inte kan och inte ska detaljstyra 
kansliorganisationen. De flesta var dock frågande till att det inte finns en nationellt 
heltidsanställd diakon i en kyrka som säger sig vara diakonal.  
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från 84 ordinerade medarbetare i Equmeniakyrkan 
att Equmeniakyrkan utökar diakontjänsten på nationell nivå till att omfatta minst 

100 %, det vill säga omprövar den olyckliga neddragningen av den enda 
diakontjänsten på nationell nivå till att återgå till tidigare 100 %. 

 
från Skärblacka, Vikingstads och Älmhults missionsförsamlingar 
att Equmeniakyrkan tydliggör diakonens roll och betydelse i kyrkans organisation 

och i den gudstjänstfirande församlingen. 
att Equmeniakyrkan uppmanar församlingar att anställa diakoner för att leda 

församlingens diakonala arbete. 
att Equmeniakyrkan uppmanar församlingar som vill arbeta diakonalt att 

anställa en diakon som föreståndare. 
att Equmeniakyrkan tänker in diakonens kompetens vid regionala och nationella 

arrangemang och tjänster. 
att diakontjänsten på nationell nivå skall omfatta minst 100 %. 
 
från kyrkostyrelsen 
att tillstyrka den första och andra att-satsen i motion från Skärblacka m.fl. 
att mot bakgrund av vad som sägs i förslag till stadgar för församling i 

Equmeniakyrkan avslå den tredje att-satsen i motionen från Skärblacka m.fl. 



21. Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2014 
	  

att tillstyrka den fjärde att-satsen från Skärblacka m.fl. 
att mot bakgrund av ovanstående avslå att-satsen (”vårt förslag”) från gruppen 

medarbetare i Equmeniakyrkan och den femte att-satsen i motion från 
Skärblacka m.fl. 

 
från Torsby missionsförsamling 
att Equmeniakyrkan tydliggör alla olika befattningars roll och betydelse i kyrkans 

organisation och i den gudstjänstfirande församlingen. 
att Equmeniakyrkan tänker in alla befattningars kompetens vid regionala och 

nationella arrangemang och tjänster. 
 
från Hagakyrkan, Markaryd 
att kyrkostyrelsen verkar för att fler manliga diakoner utbildas och ordineras för 

att möta behovet att ta hand om fler män. 
 
från Linköpings missionsförsamling 
att när ekonomin så tillåter, den centrala diakontjänsten återställes till 100 %. 
	  
från Salomonförsamlingen, Västervik 
att Equmeniakyrkan tillgodoser behov av diakonala tjänster på regional nivå. 
 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att när ekonomin så tillåter, den nationella diakontjänsten återställes till 100 %. 
att Equmeniakyrkan tydliggör diakonens roll och betydelse i kyrkans organisation 

och i den gudstjänstfirande församlingen. 
att Equmeniakyrkan uppmanar församlingar att anställa diakoner för att leda 

församlingens diakonala arbete. 
att Equmeniakyrkan tänker in diakonens kompetens vid regionala och nationella 

arrangemang och tjänster. 
att  kyrkostyrelsen verkar för att fler manliga diakoner utbildas och ordineras för 

att möta behovet att ta hand om fler män. 
	  

39. Rapport från arbetet med remissen Tro – dop – gemenskap  
Sofia Camnerin och Hans Andreasson, ordförande i teologiska kommittén 
rapporterade: 
Vi är en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 
Vi är en ganska ny kyrka, fortfarande, som efter våra två första år tydligt har satt upp 
varpen. Nu är det dags att väva innehållet.  
 
När vi bildade vår nya kyrka enades vi om en teologisk grund. Vi visste att vi skulle 
behöva arbeta vidare med en del frågor. Tro, dop och medlemskap hör dit. Trots 
dessa frågor bestämde vi oss för att gå ändå. Vi sa: vi bygger när vi går, vi tar emot 
kyrkan från Gud, vi formar efterhand och vi vill våga omprövning och förändring. Vi sa: 
Vi vill. Vi vill en ny kyrka i en ny tid. Vi vill gemenskap. Vi vill svara på Jesu förbön om 
enhet – så att världen kan tro. Vi antog vår teologiska grund där vi sätter gemenskapen 
i förgrunden (på ett ganska unikt sätt – inte många kyrkor i världen har ett helt avsnitt 
om gemenskap i sina grunddokument): 
5. Equmeniakyrkan är en gemenskap av församlingar och en gemenskap av människor 
som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre. Rom 10:9, 1 Kor 8:6, Fil 2:9–11. I en 
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splittrad värld vill kyrkan vara ett tecken på en gemenskap som har sin grund i den 
enhet som finns i Gud treenig.  
 
Det betyder något att vi är en gemenskap och att vi i våra grunddokument talar om 
trons och församlingens innersta samt dess huvudordning: Församlingen välkomnar 
som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är 
döpt. Om dopet säger vi vidare: Dopet sker i glädje över det nya livet i Kristus och 
innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i 
församlingen hör samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i 
tro och i efterföljelse. Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförnyelse 
tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt 
tillfälle som ett uttryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund. Dopförnyelse är 
en möjlighet att återkommande uttrycka sin vilja att leva i tro och efterföljelse. I 
Equmeniakyrkans församlingar finns olika doppraxis. 
 
Vi vet också att det var just dessa paragrafer som diskuterades under vår första 
kyrkokonferens 2012. Det är inte alldeles enkelt. Vi säger i teologisk grund att 
medlemskap i en församling har giltighet i hela Equmeniakyrkan. Samtidigt kan det i 
nuläget vara så i vår kyrka att en familj väljer att döpa sina barn i en av 
Equmeniakyrkans församlingar där barnen också blir medlemmar. När de sedan flyttar 
till en annan församling i Equmeniakyrkan ses inte barnens dop som ett dop och man 
tar inte emot barnen som förberedande medlemmar.  
Vad händer med den som döps under ett läger men inte går med i en församling? 
Ofta ger vi våra unga två frågor: 1) vill du döpas? 2) vill du gå med i församlingen?  
Är det egentligen två olika frågor? Vad döps vi till? Vad är då dopet? 
Eller den som inte är döpt, den som söker och vill gemenskap och därmed vill bli 
medlem i församlingen. Säger vi då ja, eller svarar vi att då måste du först döpas?  
 
Och det här med ”medlem” – vad betyder egentligen det? I en tid där man kan bli 
”medlem” i vilken kundklubb som helst. Hur uppfattas frågan om medlemskap i vår tid? 
 
Historik och process 
På kyrkokonferensens uppdrag har kyrkostyrelsen delegerat åt teologiska kommittén 
att bearbeta frågan kring tro, dop och medlemskap inom Equmeniakyrkan. 
Bakgrunden är den debatt som förts i frågan, där olika skiljelinjer djupare behövde 
utredas. 
 
Under hösten 2012 förberedde teologiska kommittén ett arbete kring frågorna utifrån 
en genomlysning av teologi, praktik och omvärldsanalys. Ett material växte fram 
genom samtal, prövningar och texter. Under våren 2013 anordnades ett antal 
samlingar dit tidigare engagerade församlingar inbjöds särskilt, men en allmän 
inbjudan gick också ut via Equmeniakyrkans kanaler. 
 
De första två seminarierna hölls som heldagsamlingar, med föreläsningar och samtal. 
En samling för södra Sverige hölls i Jönköping och en samling för norra Sverige 
anordnades i Sandviken. I samband med en medarbetarsamling för personal vid det 
nationella kansliet ordnades en motsvarande samling i Stockholm. Medarbetare i det 
som nu är region Mitt ägnade också en heldag åt frågan.  
 
Materialet reviderades i takt med att synpunkter framfördes och förslag ställdes. Vid 
kyrkokonferensen 2013 hölls ett seminarium där ett 70-tal ombud fick ta ställning till 
något av de fyra alternativ som nu hade arbetats fram och presenterades för de 
närvarande. Två ytterligare texter togs fram som komplement till materialet, en text om 
dopet och en text om nattvarden. 
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Under hösten 2013 reviderades materialet ännu en gång, sammanställdes till en enkät 
och tillsändes församlingarna inom Equmeniakyrkan som remiss. Under remisstiden har 
en livlig debatt förts i Sändaren, frågor har ställts till teologiska kommittén och flera av 
ledamöterna har besökt församlingar och medarbetarforum för att dryfta frågorna. 
Frågorna har diskuterats i kyrkostyrelsen. 
 
Fram till nu har drygt 270 officiella svar administrerats genom Equmeniakyrkans 
nationella kansli. Därutöver har ett antal församlingar och enskilda tillställt teologiska 
kommittén texter och svar på remissen. Till detta kommer material som framförts i den 
offentliga debatten, företrädesvis genom tidningen Sändaren.   
 
Vid sammanträde med teologiska kommittén har de preliminära resultaten av 
remissen diskuterats. En handlingsplan för det fortsatta arbetet har tagits fram med 
olika åtgärder utifrån det arbete som nu vidtar. Teologiska kommittén har också beretts 
möjligheten att inkomma med en rapport till plenum på kyrkokonferensen och 
kommitténs ledamöter kommer att finnas tillgängliga för samtal och kommentarer i 
samband med detta. 
 
Den första analysen av enkätsvaren 
När det gäller församlingarnas svar när det gäller alternativen A—D1 är svarsalternativ 
A det som vunnit mest gehör: 90 %. Det råder inget som helst tvivel om att 
församlingarna inom Equmeniakyrkan vill behålla medlemskapet som nu. De vanligast 
förekommande argumenten är att den enskilda själv ska ta ställning och själv ska ta 
ansvar. 
 
Omkring 5 % har svarat alternativ B och lika många alternativ C. Det finns också någon 
enstaka församling som argumenterar i riktning mot alternativ D, utan att vara nöjd 
med hur den förändringen i så fall skulle kunna se ut. Bland de 10 % av församlingarna 
som väljer något av dessa alternativ finns en överrepresentation av större församlingar 
i större städer samt församlingar med rötter i den metodistiska traditionen.  
 
Av de omkring 90 % som svarat enligt alternativ A, finns omkring 10 % som för ett 
resonemang i dialog med något eller några av de andra alternativen. Sålunda finns en 
förändringsbenägenhet hos ungefär 20 % av de tillfrågade församlingarna, även om 
bara hälften är beredda att faktiskt ändra formerna för sitt medlemskap. 
 
Till följd av ovan gjorda iakttagelser kommer teologiska kommittén i sin fortsatta 
beredning att utgå från alternativ A. Hur hanterar vi olika dopsyn och praktik och 
bevarar respekten för andras doppraktiker och teologi? Detta medför att några 
problemområden som tidigare identifierats kvarstår: 

a) Dop av barn. Barn döps i församlingar tillhöriga Equmeniakyrkan, utan att med 
automatik bli medlemmar. Denna praktik otydliggör dopets ställning och ger en 
otydlighet om dop och vittnesbörd. 

b) Dop av vuxna. Dop till följd av personlig bekännelse, även om den som döps 
kan ha varit döpt som barn, genomförs i Equmeniakyrkans församlingar. Denna 
praktik otydliggör också dopets innebörd och försvårar ekumeniska relationer. 

c) Inget dop. Medlemskap i lokala församlingar ges utan krav på dop. Också detta 
otydliggör dopets innebörd och försvårar ekumeniska relationer. Vad är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 A: Medlemskap som nu 
B: Breddat medlemskap B: Breddat medlemskap 
C: Differentierat medlemskap 
D: Inget medlemskap alls 
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egentligen en kristen församling? Hur gestaltar vi våra praktiska ordningar i 
enlighet med Nya testamentet och den kyrkliga traditionen? 

d) Ett antal frågeställningar kring tro, dop och medlemskap, som inte 
aktualiserades av enkäten, återstår ännu att bearbeta. Ett exempel gäller den 
utbredda ordningen att samma person kan vara medlem i två eller flera 
kyrkosamfund, exempelvis i både Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan. Också 
detta skapar en oklar ekumenisk praktik som ställer frågor om framtida 
ordningar. 

 
Ett sextiotal församlingar har fört mer omfattande resonemang kring den egna 
praktiken i relation till tro, dop och gemenskap. I den offentliga debatten har också ett 
antal argument framförts som fördjupar argumenten på ett kritiskt, kreativt och 
konstruktivt sätt.    
 
Framtiden  
Teologiska kommittén kommer att analysera svaren närmare och räknar med att i 
början av våren 2015 komma med en ny text till församlingarna som förberedelse till 
kyrkokonferensen 2015.  
 
I den texten hoppas vi kunna föreslå ordningar som kan lösa de problem vi faktiskt har i 
nuläget. För det är viktigt att vår gemenskap fördjupas och att vi hittar huvudlinjer för 
hela Equmeniakyrkan. Särskilt vill vi ta hänsyn till detta med att medlemskap i en 
församling ska vara giltigt i alla församlingar i Equmeniakyrkan och att våra ordningar 
inte ska innebära ekumeniska påfrestningar, varken nationellt eller internationellt.  
 
Sedan får ni församlingar och ombud besluta om vi är redo att fatta nya beslut eller 
inte 2015. 
 
Vi tror och ber om ledning i denna process och vill vara öppna för kreativitet och 
förändring men framförallt fördjupning.  
Må Guds goda Ande leda oss alla. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att ta rapporten till protokollet.	  

	  
40. Rapport från folkhögskolorna 

Elaine Erlandson Lindblom, rektor vid Karlskoga folkhögskola rapporterade: 
Varje läsår gör vi på folkhögskolorna enkätundersökningar bland våra studerande. Vi 
frågar om allt, hur man trivs, om man får den hjälp man behöver i sina studier, om 
lokalerna är bra och hur man uppfattar oss som personal på folkhögskolan. Här 
kommer några svar från Karlskoga folkhögskolas enkät genomförd i maj månad: 
”Jag känner att jag blir sedd för den jag är och uppskattad.  – Skolans personal vet vad 
jag heter, vem jag är, vad jag gör och jag kan alltid be om hjälp utan att känna mig 
obekväm. – Jag har känt att personalen behandlar mig som en vuxen människa. – Jag 
känner mig hemma – jag känner mig trygg – det känns bra att vara här – det är mitt 
andra hem – finns inget att vara rädd för – Jag tycker det märks på nåt vis att det är 
eget driv som styr kurserna. Det är en väldigt bra pedagogik från lärarna som får mig 
som elev att öka takten och prestera mitt bästa – interkulturellt är bara förnamnet, inte 
många ställen i Karlskoga där man kan träffa på och lära sig mer om andra kulturer 
på ett och samma ställe. Jag har inte stött på någon som helst form av rasism” 
 
Och så fortsätter det. Vi får vara med om fantastiska resor människor gör från 
utanförskap till delaktighet, från förlorat självförtroende till engagemang för 
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internationell solidaritet, från insikt om läs- och skrivsvårigheter till känslan att jag kan 
och jag har klarat min grundutbildning. Från nyanländ i Sverige till gemenskap på 
folkhögskola och nya språkkunskaper.  
 
Equmeniakyrkans folkhögskolor – Härnösands folkhögskola, Sjöviks folkhögskola, 
Bromma folkhögskola, Karlskoga folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola – 
har ett stort och mycket angeläget samhällsuppdrag. Vi är en del av folkbildningen som 
har till uppdrag att stärka demokratin i vårt samhälle, en uppgift som aldrig varit mer 
brännande. Vi har till uppgift att utjämna utbildningsklyftor och ge människor en chans 
att ta plats i samhället. Vi vill som folkhögskolor vara en utsträckt arm för våra 
huvudmän Equmeniakyrkan och Equmenia, och göra vår insats diakonalt, socialt och 
genom utbildning på olika nivåer.   
 
Vi är en stor resurs för kyrkan. Vi har en bred kompetens och vi har nätverk ut i 
samhället till myndigheter, kommuner, regioner och den civila sektorn.  
Vi har resurser att vara regionala utvecklings- och utbildningscentra i de nybildade 
regionerna och vi vill gärna vara med och utveckla och bygga för framtiden! Ta oss 
som resurs på allvar, orka tänka in oss i processen och tänk utanför boxen – det finns 
så många nya vägar vi ännu inte har gått, även i vårt land för att lägga en grund för 
kyrkans evangelisations- och missionsuppdrag. Vi kan göra kyrkan synlig i nya 
sammanhang, vi kan stärka kyrkans förtroendekapital hos individer och i samhället i 
stort.  
 
Vi är glada att vara omnämnda i det verksamhetsgranskade utskottets rapport. Det 
känns positivt och det stämmer att mycket arbete har skett under året i relationen 
mellan folkhögskolor och huvudmännen. Utifrån bildningsutredningen har beslut tagits 
om att Equmeniakyrkan övertar huvudmannaskapet för skolorna. Beslut har fattats om 
normalstadgar för skolorna liksom om nytt styrdokument. Vi har också upprättat 
samverkansavtal och verksamhetsavtal mellan varje skola och Equmeniakyrkan och 
Equmenia. En god grund finns för relationen och vi ser nu fram emot en ökad 
samverkan i de kurser och projekt vi redan har tillsammans. Vi hoppas också på nya 
utmaningar.  
 
En av motionerna till årets konferens tar upp frågan om bibelskolor. Vi ställer oss 
bakom kyrkostyrelsens svar på motionen och är glada för att vi idag kan erbjuda en 
mångfald av bibelskolor med olika inriktningar på våra folkhögskolor. Det möter väl de 
behov av bibelskolor som finns idag. Sedan kan vi önska att intresset och behovet av 
att gå en bibelskola skulle vara större så att vi lättare kan fylla våra kurser. Här behöver 
vi er som församlingar som marknadsförare.  
Vi vill så klart läsa av församlingarnas behov av bibelskolor och det kan vara så att det 
är tid för en bibelskola helt eller delvis på distans för att ge möjlighet för alla att gå en 
bibelskola oavsett geografisk bostadsort.  
 
Tack för möjligheten att berätta något om all den verksamhet vi har på våra fem 
folkhögskolor. Vi bedriver en gedigen folkbildningsverksamhet med fantastisk personal 
och vi är tacksamma och glada för vår nya huvudman Equmeniakyrkan och ser 
hoppfullt fram emot framtiden. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
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41. Angående bibelskolor – beslut  
Anna Mattsson, processledare, rapporterade från påverkanstorget. 
På påverkanstorget ansåg motionärerna att de fått svar på det mesta i sin motion och 
drog därför tillbaka sina tidigare yrkanden till förmån för kyrkostyrelsens svar på 
motionen. De gjorde dock ett nytt tilläggsyrkande.  
Från klotterplanket kan noteras att många önskar att bibelundervisning och 
kunskapsutbyte ska finnas lokalt samt att vi behöver bli bättre på att uppmuntra 
varandra att gå på bibelskolor. 
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från kyrkostyrelsen 
att i enlighet med styrdokument för folkhögskoleverksamheten arbeta med 

samverkans- och verksamhetsavtal inklusive långsiktigt strategiarbete och att 
därvid aktualisera behovet av bibelskolor. 

att när det gäller lekmannautbildning, fortsätta arbeta med förslagen i 
bildningsutredningen "Lärande blir till liv". 

 
från Vännäs missionsförsamling 
att genom samverkan med folkhögskolorna aktivt verka för en god spridning av 

utbildningsplatser med olika studietakt, nivåer och utbildningsformer över 
hela landet. 

 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att  i enlighet med styrdokument för folkhögskoleverksamheten arbeta med 

samverkans- och verksamhetsavtal inklusive långsiktigt strategiarbete och att 
därvid aktualisera behovet av bibelskolor, 

att när det gäller lekmannautbildning, fortsätta arbeta med förslagen i 
bildningsutredningen "Lärande blir till liv". 

att genom samverkan med folkhögskolorna aktivt verka för en god spridning av 
utbildningsplatser med olika studietakt, nivåer och utbildningsformer över 
hela landet. 

 
42. Diakonia bör återuppta sitt arbete i Indien – beslut  

Margareta Smedberg Andersson, processledare, rapporterade från påverkanstorget. 
När motionen presenterades i plenum gavs felaktigt intrycket att motionärerna stod 
bakom kyrkostyrelsens förslag. Vid påverkanstorget visade det sig att motionen ändå 
står kvar, eftersom det var ett uppdrag från församlingen. Det blev inte så mycket 
samtal på stationen, men flera ställde sig ändå bakom både motionärernas och 
kyrkostyrelsens förslag. 
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från Mölnlycke missionsförsamling 
att Equmeniakyrkan verkar för att Diakonia bör återuppta sitt arbete i Indien trots 

att SIDA har dragit tillbaka sitt bidrag till projekt i Indien. 
 
från kyrkostyrelsen 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i samband med framtagande av 

samverkansavtal mellan Equmeniakyrkan och Diakonia aktualisera frågor om 
biståndsprioriteringar i de båda organisationerna. 

att i övrigt anse motionen besvarad. 
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från Linköpings missionsförsamling 
att uttala att biståndsarbete som Diakonia och kyrkorna bedriver, ofta påverkas 

av SIDA. Det är viktigt för oss i kyrkan att tänka över mål och metoder med 
biståndsarbetet. Inte bara att förmedla ekonomiska resurser till 
behjärtansvärda projekt utan också förmedla bärande värderingar för 
hållbar utveckling och välstånd. 

 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen att i samband med framtagande av 

samverkansavtal mellan Equmeniakyrkan och Diakonia aktualisera frågor om 
biståndsprioriteringar i de båda organisationerna. 

att  i övrigt anse motionen besvarad. 
att uttala att biståndsarbete som Diakonia och kyrkorna bedriver, ofta påverkas 

av SIDA. Det är viktigt för oss i kyrkan att tänka över mål och metoder med 
biståndsarbetet. Inte bara att förmedla ekonomiska resurser till 
behjärtansvärda projekt utan också förmedla bärande värderingar för 
hållbar utveckling och välstånd. 

 
43. Rapport från arbetet med missionssyn och missionsstrategi för Equmeniakyrkan 

Bertil Svensson, internationell koordinator och Per Westblom, koordinator Församling 
och samhälle, rapporterade: 
”Mission som förvandlar världen” är ett studiematerial till församlingarna som inför 
kyrkokonferensen ställts samman av temagrupperna Internationella Relationer och 
Församling och Samhälle. Materialet distribuerades till alla deltagare i konferensen och 
presenterades av de båda koordinatorerna Bertil Svensson och Per Westblom. 
 
Missionsdokumentet är en slags uttolkning av Equmeniakyrkans vision: ”En kyrka för 
hela livet, där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen” med fem 
huvudpunkter: Mission är kyrkans väsen, Mission handlar om hela livet, Missionens 
centrum är Jesus Kristus, Missionens mål är en förvandlad värld och Mission är rörelse.  
 
I dokumentet refereras till aktuella missionsdokument från olika kristna traditioner, 
särskilt det dokument som tagits fram av Kyrkornas Världsråd i samarbete med både 
katolska och evangelikala missionsteologer. Ett av citaten är från Emil Brunner om att 
”Kyrkan finns till genom mission, precis som elden genom att brinna”. Missionen är alltså 
ett utlopp av Guds kärlek och den heliga Anden. 
 
Missionssynsdokumentet tydliggör en helhetssyn på missionen; att den omfattar både 
mission i Sverige och internationellt. Vidare att mission inte bara är aktiviteter av olika 
slag, utan det handlar om ett ”missionellt” förhållningssätt, alltså vad vi är, inte bara 
vad vi gör. 
 
Begreppet ”Integral mission” handlar om en helhet av evangelisation och sociala 
insatser och viktiga Bibelord är Joh. 20: 21-22 och Luk. 4: 18-19. Missionsdokumentet vill 
tydliggöra att förvandlade människor samverkar med Gud för en förvandlad värld. 
Slutsatsen i dokumentet handlar om att mission är rörelse; att vi som kyrka är kallade 
att gå vidare i mission och djupare i relationen till Jesus Kristus och varandra. 
 
Temagrupp Församling och Samhälle arbetar, utifrån denna förståelse av mission, 
med en nationell missionsstrategi. Viktiga punkter är att anta och utbilda medarbetare 
till församlingstjänst. Man vill också erbjuda regionala församlingsutvecklare, 
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församlingshandledare och en ”färdväg” för församlingens förnyelse, utveckling och 
växt med kompetensstöd för kreativa uttryck, diakoni, samhällsfrågor, mångfald, 
evangelisation och församlingsgrundande arbete. 
 
På samma sätt arbetar temagrupp Internationella relationer med en internationell 
missionsstrategi. Samtal har förts under de senaste två åren om den i möten med 
samarbetskyrkor, församlingar och regioner i Sverige. Dessutom har en referensgrupp 
med företrädare för församlingarna bistått kansliet i framtagandet av ”Mission 2020 – 
en långsiktig plan för Equmeniakyrkans internationella missionen”. Det dokumentet 
kommer att diskuteras vidare i Kyrkostyrelsen och därefter kommer planer för arbetet 
att tas fram för de fem regioner i världen där Equmeniakyrkan f n arbetar: Afrika, 
Asien, Latinamerika, Mellanöstern/Nordafrika och Euroasien. 
 
Här kommer inriktningen tydliggöras gällande internationell samverkan samt 
missionsengagemang och samverkan lokalt-nationellt i Sverige.  
Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. 
 

44. Information från Diakonia 
Petter Jakobsson från Diakonia informerade om Diakonias pågående kampanj mot 
skatteflykt. 
 

45. Rapport från Equmenia 
Ann-Sofie Lasell fick ordet först och inledde med att tacka Ida Hennerdal för hennes 
insats som ordförande för Equmenia och välkomna Joakim Lundqvist som ny 
ordförande. Ida tackades med långa applåder från kyrkokonferensen. 
 
Joakim Lundqvist presenterade sig och inbjöd Karin Wiborn att berätta om varför hon 
är ledare i Equmenia. Karin är ledare tillsammans med Anna i Centrumkyrkans scoutkår 
i Farsta och representerar Equmenias äldre ledare:  
Både jag och Anna reser mycket både in- och utrikes i våra jobb. Trots det har vi båda 
”sedan urminnes tider” lyckats hålla torsdagskvällarna lediga. I stort sett alla Sveriges 
kyrkoledare vet att det är scouter på torsdagskvällarna i Centrumkyrkan. Då läggs inga 
möten in. 
Förutom oss två är även Anna, Issa och Joel ledare för patrullen. De är förutsättningen 
för att jag och Anna ska kunna vara ledare. Men vi är också förutsättningen för att de 
ska kunna vara ledare. Det är ett ömsesidigt beroende. Vi klarar oss inte utan dem och 
de klarar sig inte utan oss.  
Ibland möts jag av kommentaren att jag är så duktig som har scouterna. Men jag 
tänker att det är ju scouterna som är det viktiga i mitt liv. De hjälper mig att vara en bra 
människa. 
Jag är scoutledare för att jag älskar det. 
 
Joakim Lundqvist: 
Jag tycker Karin är ett föredöme i hur hon prioriterar barn och unga, mitt i allt annat i 
livet. Hon tycker att små scouter är det bästa som finns och jag tror många av er delar 
den tanken. Att barn och unga är viktiga.  
Jag har haft förmånen att vara tonårsledare med ett stort tonårsledargäng. De flesta 
är mellan 20 och 30 år, men två sticker lite utanför. Och utan dem hade det varit 
omöjligt. De är 54 och 42 år. Det kanske inte är de som kommer med de coolaste 
programpunkterna eller hänger i kyrkan till senast på nätterna. Men dessa två är de 
som får vara en extra förälder, får finnas med en extra kram, dela sin livsresa, tro och 
erfarenhet. Att bära barns och ungas tro och liv kan inte vara de ungas ansvar. Hela 
församlingen måste engagera sig. En viktig del i det kristna uppdraget är att man inte 
blir för gammal. Resten av samhället säger att när du blir äldre, har du inte mer att ge. 
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Jag säger tvärtom. Ju äldre du blir, desto mer erfarenhet och livskännedom har du med 
dig att dela med dig av.  
I Nya testamentet läser vi om hur församlingen ofta beskrivs som en familj. Det är en 
gemenskap mellan flera generationer som delar livet tillsammans. Vi finns till för att 
uppmuntra varandra, bära varandras bördor och hjälpa varandra. Jag tror det finns 
flera här som känner att jag har lite mer att ge, jag kan finnas till för unga. Prata med 
ledarna i din förening. Hur kan jag stötta? Hur kan min livsberättelse stötta ungas 
utveckling? Du behövs! Dina gåvor behövs! 
	  
Kyrkokonferensen beslutade 
att rikta ett varmt tack till Ida Hennerdal. 
att hälsa Joakim Lundqvist varmt välkommen. 
att notera rapporten i protokollet. 
	  

46. Ordförandeskifte 
Helena Höij övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

47. Verksamhetsplan 2015 och 2016 – beslut 
Torbjörn Bådagård, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
På påverkanstorget kom flera yrkanden gällande verksamhetsplanen för att lägga till 
något man saknar eller precisera något som redan finns.  
Flera ställde frågan om de olika målen ska ses i en prioriterad ordning. Så är inte fallet, 
men på torget gjorde vi en enkel omröstning. De mål som handlar om att utmana och 
hjälpa församlingarna att skapa mötesplatser, om att rusta för praktisk diakoni samt att 
kyrkan ska vara en kyrka för hela livet och utgöra en mångfald av människor sågs som 
viktigast. Säkerställd ekonomi och samarbete med andra samfund och 
samarbetskyrkan sågs som minst prioriterade.  
Även på klotterplanket kom många tankar och synpunkter. Det kan sammanfattas med 
att det som handlar om mission och diakoni behöver kompletteras. Mer av detta och 
mer resurser till detta.  
På frågan om hur vi ska kunna nå målen kännetecknas svaren av mer teologisk 
reflektion, mer bön och mer utbildning och stöd till lokala församlingar för att vi än mer 
ska kunna nå människor och erbjuda tro. 
Frågan vad/var vi vill att Equmeniakyrkan ska vara om 10 – 20 år besvarades med 
stora drömmar och varm längtan. Även där lyser igenom att vi vill bli en relevant kyrka 
för vår tid. Ett citat från klotterplanket på den här frågan får sammanfatta och avsluta: 
”Att vi vågar vara den enda gemenskap i världen som är till för den som inte tillhör 
den”. 
 
Följande yrkanden ställdes till kyrkokonferensen: 
från Fiskebäcks missionskyrka 
att den övergripande målsättningen ändras till: "Equmeniakyrkans övergripande 

mål är att i gemenskap stödja församlingars förnyelse, utveckling, 
nyetablering och växt." 

att tredje riktningsmålet får lydelsen "hälsar regelbundet nya församlingar 
välkomna som växt fram ur Guds mission och tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplanteringar, särskilt i växande storstäder." 

 
från Brokyrkan, Åtorp 
att de övergripande målsättningarna kompletteras med en ytterligare punkt: 

"fördjupar sin teologiska förståelse av evangeliet i vårt sammanhang och vår 
samtid". 
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från kyrkostyrelsen 
att första meningen i sista stycket under rubriken "Uppdraget" får lydelsen: 

"Utifrån de gåvor Gud ger oss, vill vi tillgängliggöra och fördjupa vår 
teologiska förståelse av evangeliet i vår samtid och våra sammanhang". 

att det andra riktningsmålet får lydelsen "utmanar och hjälper församlingar att 
skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus där tro 
föds, delas och fördjupas". 

att det tredje riktningsmålet får lydelsen: "tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och hälsar regelbundet nya 
församlingar välkomna som växt fram i Guds mission". 

att det fjärde riktningsmålet får lydelsen "rustar församlingar och individer till 
tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen (klimaträttvisa)". 

att  det sjunde riktningsmålet får lydelsen "för förpliktigande samtal om fördjupad 
enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund och samarbetskyrkor". 

att med de ändringarna anta den föreslagna verksamhetsplanen.  
 
från Styrsö missionskyrka 
att andra riktningsmålet får lydelsen "utmanar och hjälper församlingar att 

öppna upp och skapa språk, mötesplatser och former där erfarenheter av 
tron på Jesus Kristus får delas, födas och fördjupas." 

 
från Bromma baptistförsamling och Rimforsa missionsförsamling 
att femte riktningsmålet får lydelsen "är en profetisk röst i samhället och bidrar 

aktivt till opinionsbildning med fokus på migration, mångfald, barns och 
kvinnors rättigheter och hållbar utveckling (profetisk diakoni)." 

 
från Immanuelskyrkan, Jönköping 
att femte riktningsmålet får lydelsen "är en profetisk röst och bidrar aktivt till 

opinionsbildning med fokus på fred, mångfald, miljö/hållbarhet och 
mänskliga rättigheter." 

 
från Orsa missionsförsamling 
att lägga till riktningsmålet "arbeta med traditionen som bildarkyrkorna utvecklat 

genom åren i relation till samarbetskyrkorna avseende: (1) Missionsarbetare 
(2) Vänförsamlingar (3) Projektsamverkan lokalt/nationellt i Sverige och 
samarbetskyrka/församling i annat land (4) Ömsesidighet (5) Dialog med 
samverkanskyrkor angående framtagande av indikatorer, mål och aktiviteter 
inom ovanstående fyra riktningsmål". 

att rekommendera kyrkostyrelsen att i punkterna inom innehåll och uppföljning i 
de nio innehållsförklaringarna sätta minst en punkt per område som har 
koppling till våra samarbetskyrkor. 

 
från Linköpings kår av Svenska Frälsningsarmén 
att lägga till riktningsmålet "arbetar för ett ökat ömsesidigt lärande och utbyte 

mellan de lokala församlingarna och det nationella arbetet såväl som i det 
internationella samarbetet." 

 
från Vännäs missionsförsamling 
att lägga till riktningsmålet "verkar för ökad tillgänglighet av kunskap och 

bibelundervisning för alla, i olika nivåer och former." 
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från Sunne missionsförsamling 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i verksamhetsplaneringen ta hänsyn till att alla 

människor oavsett funktionsnivå ska kunna vara både mottagare och 
utförare. 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att sammanställa ett material eller guide för 
tillgänglighetsfrågorna. 

 
från Trollhättans Equmeniaförsamling 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta för att den enskilda medlemmen värnas 

och stärks i Equmeniakyrkan och dess församlingar. 
 
48. Ajournering 

Ordförande ajournerade förhandlingarna till lördag kl. 14.00. 
 

49. Återupptagande 
Ordförande Helena Höij förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 

50. Verksamhetsplan – beslut 
Presidiet ställde förslag om propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att  första meningen i sista stycket under rubriken "Uppdraget" får lydelsen: 

"Utifrån de gåvor Gud ger oss, vill vi tillgängliggöra och fördjupa vår 
teologiska förståelse av evangeliet i vår samtid och våra sammanhang". 

att det andra riktningsmålet får lydelsen "utmanar och hjälper församlingar att 
skapa språk, mötesplatser och former för överlåtelse till Jesus Kristus där tro 
föds, delas och fördjupas". 

att det tredje riktningsmålet får lydelsen: "tar ett övergripande ansvar för 
församlingsplantering, särskilt i storstadsregioner, och hälsar regelbundet nya 
församlingar välkomna som växt fram i Guds mission". 

att  det fjärde riktningsmålet får lydelsen "rustar församlingar och individer till 
tjänst för människor (praktisk diakoni) och skapelsen (klimaträttvisa)". 

att det sjunde riktningsmålet får lydelsen "för förpliktigande samtal om fördjupad 
enhet och ömsesidighet med andra kristna samfund och samarbetskyrkor". 

att  med de ändringarna anta den föreslagna verksamhetsplanen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i verksamhetsplaneringen ta hänsyn till att alla 

människor oavsett funktionsnivå ska kunna vara både mottagare och 
utförare. 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att sammanställa ett material eller guide för 
tillgänglighetsfrågorna. 

	  
51. Rapport från kyrkostyrelsen enligt beslut i § 9 

Per Rydwik redogjorde för bakgrunden. Budgeten för 2013 gjordes innan en 
organisation fanns på plats. Budgeten beräknades på det vi visste då, vilket var 
bildarsamfundens verksamheter, och innehöll därmed stora osäkerheter. Under 2012 
bröts budgeten ner i verksamheter. Utifrån den planeringen gjordes en prognos som 
redovisades vid kyrkokonferensen 2013. Årets resultat har presenterats som en 
jämförelse gentemot prognosen som gjordes 2013 eftersom den var säkrare kopplad 
till verksamheten. Under 2013 såg vi att budgeten inte skulle hålla och därför gjordes en 
omorganisation under året.  
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Marianne Dahl Radhe svarade på frågan ”vilka avvikelser gör att resultatet blev som 
det blev i förhållande till budgeten”. Alla intäkter har blivit högre än budgeterat förutom 
vissa bidrag från myndigheter. 
Kostnaderna har också blivit högre än budgeterat vilket beror på att regionernas 
personal har flyttat in i den nationella administrationen, men det fanns inte med i 
budgeten. I budgeten var inte heller vare sig pensionsintäkter eller kostnaderna för 
pensionshanteringen med. 
Det fanns ingen budget kring finansiella poster på grund av osäkerhet kring när och 
hur tillgångar skulle överföras från bildarsamfunden. Många överföringar blev klara 
under hösten 2013.  
Fördelning av årets resultat fanns inte heller i budget. 
Insamlade medel som av olika skäl inte har kunnat användas till det de samlats in till, 
avsätts för att användas ett annat år till det de har skänkts för. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att det budgeterade resultatet var 3,4 Mkr. Det 
verkliga resultatet blev -11 Mkr. Det beror främst på omställningskostnader och att 
värdet på registerprogrammet Repet har skrivits ned som ekonomiskt värde. Repet har 
ett stort värde för verksamheten, men ska inte ses som en ekonomisk tillgång. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
	  

52. Budget 2015 – beslut  
Mikael Ivarsson, processledare, rapporterade från påverkanstorget. 
Vid stationen på påverkanstorget samtalades det livligt och många frågor besvarades 
och information förtydligades. Det gjorde att det inte kom några yrkanden på torget. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att fastställa den föreslagna rambudgeten för verksamhetsåret 2015. 
 
Torbjörn Jacobsson inbjöd alla att ta ansvar för våra gemensamma beslut och en 
kollekt samlades in samtidigt som Lars Widéll spelade och psalm 791, Sjung med glädje 
till Guds ära, sjöngs.  
 

53. Ordförandeskifte 
Sofia Eklund tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

54. Beslut om ordination 
Olle Alkholm presenterade kyrkostyrelsens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Stefan Andersson, Staffan 

Johansson och Carl-Axel Sköldeberg. 
 

55. Mottagande av pastorer från annat samfund 
Olle Alkholm presenterade kyrkostyrelsens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att ta emot Sune Fahlgren och Carina Hulth som pastorer i Equmeniakyrkan. 

 
56. Rapport från Teologiska högskolan 

Rune W Dahlén rapporterade från Teologiska högskolan, Stockholm (THS), och hälsade 
från rektor Owe Kennerberg. 
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Vi har upplevt en stor förändring på THS i och med att vi har anslutit oss till hemsidan 
www.antagning.se. Det innebär att vi får en ökning av antalet sökande för tredje året i 
rad. Till Teologiprogrammet har ansökningarna ökat med 50 % och till Mänskliga 
rättigheter-programmet med 100 %. 
Det viktigaste THS gör, är att utbilda pastorer för Equmeniakyrkan. 45 personer har 
ansökt om att bli pastorer i Equmeniakyrkan de senaste tre åren. 30 av dem har 
antagits som pastorskandidater. Till det kommer de som kommer från andra samfund 
och som också vill bli pastorer i vårt samfund. Det är ett förtroende för 
Equmeniakyrkan. Att Gud kallar människor att bli pastorer i Equmeniakyrkan är ett 
ännu större förtroende. Fram till i torsdags förmiddags hade vi 75 studenter. Då hade vi 
förbönsakt inför vägledningsåret och en del av dem har nu försvunnit för att tjäna i 
församlingar.  
En nyhet som påverkar THS är att Lidingö folkhögskola blir Bromma folkhögskola. På 
ett gemensamt campus kommer vi nu att utbilda pastorer, diakoner, ungdomsledare 
och musiker. Vi hoppas att det ska leda till en större förståelse mellan yrkesgrupperna 
och ser fram emot att få jobba med det i närhet med varandra. 
Församlingarna är väldigt viktiga för THS. De är vår livsluft. I samband med offerdagen 
besöktes 107 församlingar. Det var roligt. Och vi vill fortsätta besöka er. Ta emot 
sommarpastorer. De behöver få komma ut till er. 
Studenterna är väldigt nöjda när de utvärderar utbildningen och åren på THS. I den 
senaste utvärderingen uttrycktes det så här av en student: ”Mina år på THS är en 
dyrbar pärla som jag bär med mig på livsvandringen”.  
I övrigt finns mer information om THS och pastorsutbildningen på hemsidorna ths.se 
och blipastor.nu. 
	  
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
 

57. Val av tre revisorer och två ersättare  
Elaine Erlandson Lindblom, valberedningens vice ordförande, presenterade 
valberedningens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Wickman och Bertil 
                Skagerstrand. 
att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Alberius och Gunnar Sjödelius. 
 

58. Val av verksamhetsgranskande utskott 
Elaine Erlandson Lindblom presenterade valberedningens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till verksamhetsgranskande utskott 2015 utse 

Per-Inge Lidén, Karlstad (ordf), Göran Alm, Ekerö, Leif Nilsson, Jönköping och 
Gunvor Sharp, Köping. 

	  
59. Information om den utredning som gjorts kring de tidigare distriktens gårdar 

Curth Sandström och Ulrika Engqvist rapporterade från den utredning som gjorts kring 
de tidigare distriktens gårdar. Utredningen i sin helhet finns att läsa på 
Equmeniakyrkans hemsida.  
Utredningen tillsattes av kyrkostyrelsen och gruppen har bestått av Curth Sandström, 
Ulrika Engqvist, Gunnar Bennstam, Tomas Bjöersdorff, Roine Eriksson och Ulf 
Svenningsson. Den har försökt hantera bildarsamfundens olika gårdar, nationellt och 
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regionalt. Kyrkokonferensen och Equmenias riksstämma har ställt sig bakom en princip 
att våra gårdar ska ägas och drivas med lokal förankring. 
 
Gårdsutredningens rekommendation är att minska antalet gårdar. Det har dock inte 
varit gårdsutredningens uppdrag att föreslå vilka gårdar som behövs och vilka som 
inte behövs. När man ser över vilka gårdar som ska vara kvar bör hänsyn tas till: 
-‐ Ungdomars behov av platser för t.ex. scout- och konfirmationsläger 
-‐ Barns behov av trygga platser 
-‐ Samhällsnytta (diakoni, drogfri miljö, lugn, rekreation, vandrarhem, camping, goda 

mötesplatser) 
-‐ Nå icke kyrkvana med evangelium och fungera ekumeniskt 
 
Dessutom måste gården ha: 
-‐ gott ledarskap 
-‐ god beläggningsgrad 
-‐ stort lokalt engagemang 
-‐ fastigheter i gott skick 
-‐ god ekonomi 
 
Andreas Möller, kyrkostyrelsen, tackade gårdsutredningen för det arbete de har utfört. 
Utmaningarna som gårdsutredningen pekar på är viktiga. Han uppmanade 
konferensens deltagare att prata om vilka behov som finns och hur man vill använda 
de gårdar som finns. Ta med gårdarna i planeringen av församlingens arbete. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
	  

60. Val till valberedningen 
60.1. Val av tre ledamöter på tre år 
Tre olika instanser, med olika förankring, hade ombetts nominera.  
 
Equmenia föreslog kyrkokonferensen 
att utse Andreas Abrahamsson, Donsö, till ledamot i valberedningen. 
 
Avgående ledamöter i valberedningen föreslog kyrkokonferensen  
att utse Johan Landström, Norsborg, till ledamot i valberedningen. 
 
Regionala kyrkoledare förselog kyrkokonferensen  
att utse Anna-Carin Persson Stenbeck, Stockholm, till ledamot i valberedningen. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att utse ledamöter enligt förslaget. 
 
60.2. Val av ordförande och vice ordförande 
Kyrokonferensen beslutade 
att till ordförande utse Elaine Erlandson Lindblom, Karlskoga, och till vice 

ordförande utse Ann-Christine Lindbom, Lund. 
 

61. Enkla frågor till kyrkoledarna 
Utgick då inga frågor kommit in. 
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62. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2015 
Ann-Sofie Lasell meddelade att kyrkostyrelsen beslutat att hålla kyrkokonferens i 
Göteborg den 14 – 17 maj 2015. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera meddelandet i protokollet. 
 

63. Tack till kyrkostyrelsens avgående ordförande 
Kyrkostyrelsens avgående ordförande Ann-Sofie Lasell avtackades med tal av Per 
Rydwik och Sofia Camnerin, en vänskapsknut (en ljusstake) och långa applåder. 
Ann-Sofie Lasell tackade för förtroendet att ha fått göra den här insatsen. 
Lasse Svensson ledde konferensen i bön för den nyvalda kyrkostyrelsen och 
ordföranden. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera kyrkokonferensens tack till Ann-Sofie Lasell i protokollet. 
	  

64. Ordförandeskifte 
Kjell-Arne Ottosson tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

65. Avslutning 
65.1. 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 samt till valberedningens ordförande Daniel Strömner, som nu avgick. 
Samtliga avtackades med en present och applåder.  
 
65.2. Avslutning 
Ann-Sofie Lasell förklarade kyrkokonferensen avslutad samt lämnade över klubban till 
kyrkostyrelsens nye ordförande Tomas Bjöersdorff.  

 
65.3. Bön för kyrkoledarna 
Torkel Clewemar tog ordet och ledde konferensen i en bön för kyrkoledarna Lasse 
Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
Helen Åkerman  Alf Englund 
Sekreterare  Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
Kjell-Arne Ottosson  Helena Höij  Sofia Eklund 
Ordförande  Vice ordförande Vice ordförande 
 
 
 

      Moa Mellbourn  Inger Rathsman 
Justerare   Justerare 
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