
 

  1 

 

Protokoll Kyrkokonferensen 2016 
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans femte kyrkokonferens 5–7 maj 2016. Vid konferensen 
deltog 646 ombud från 339 församlingar. 
 
1. Inledning 

Tomas Bjöersdorff inledde konferensen: 
God förmiddag konferensombud, gäster, funktionärer, anställda och förtroendevalda. Jag 
heter Tomas Bjöersdorff och är kyrkostyrelsens ordförande och har fått privilegiet att 
hälsa var och en av er hjärtligt välkomna när vårt samfund för femte gången möts till 
kyrkokonferens. Jag riktar mig dels till alla er som befinner er här i Kistamässans lokaler 
men också till alla er som följer förhandlingarna via nätet där ni själva befinner er. Varmt 
välkomna!  
 
And to our international guests and colleagues and you that might not have the faintest 
idea what I’m talking about in Swedish I sincerely and warmly welcome you as well to 
our fifth convention of Uniting Church in Sweden. 
 
I likhet med förra året så uppmanar jag dig här och nu att titta dig omkring. Du har säkert 
redan mött välbekanta ansikten, men de allra flesta personerna här är nya bekantskaper för 
dig. Gör nu så här att du vänder dig mot en person som sitter i din närhet och som du 
aldrig träffat förut räcker ut handen och hälsar ordentligt. Berätta vem du är, var du 
kommer ifrån och avsluta med ett varmt ”Gud välsigne dig”! Du kanske t.o.m. hinner 
hälsa på ett par tre stycken… Varsågoda! 
Vi har en fullmatad konferens och en diger föredragningslista som avslutas först på lördag 
kl. 16.30, i bästa fall. Men låt oss inte heller glömma bort att låta oss bli inspirerade av 
varandra under hela konferensen som är så mycket mer än föredragningar. Jag tänker på 
de många samlingar och gudstjänster som vi kommer att fira med varandra här i dessa 
lokaler men också på samlingar som arrangerats av lokala församlingar runt omkring 
Stockholm. Här finns mycket att upptäcka och glädjas åt! 
 
För mig är en kyrkokonferens ett tillfälle för eftertanke om redan fattade beslut men 
framför allt om framåtblick. Om det som ligger i Guds händer och hans löfte som står att 
läsa om i Jeremia 29:11, nämligen: 
”Jag vet vilka planer jag har för er. Det är goda och inte onda planer, för att ge er en 
framtid och ett hopp. När ni då ber ska jag lyssna. Ni ska finna mig när ni söker mig, om 
det bara är uppriktigt och med allvar som ni söker mig”! 
Tänk vilken kraft det ligger i dessa ord! Ord och en innebörd som inte tar hänsyn till 
traditioner, ord som förenar oss mer än skiljer oss åt. 
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Med dessa ord förklarar jag Kyrkokonferensen 2016 för öppnad. 
 

2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 
2.1 Ordförande och två vice ordförande 

Kyrkokonferensen beslutade 
att till ordförande välja Börje Wennberg. 
att till vice ordförande välja Sofia Eklund och Rebecca Sundberg. 
 

2.2 Två protokollssekreterare 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till sekreterare välja Ingrid Jonsson och Helen Åkerman. 
 

2.3 Bildsekreterare 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till bildsekreterare välja Carl Johan Berglund. 
 

2.4 Två protokollsjusterare 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till justerare välja Maj Ståhl och Eva Karlsson. 
 

2.5 Rösträknare 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till rösträknare för öppna omröstningar välja Gunnar Andin, Lisa Kristensson, 

Michael Kristensson, Helena Westerberg, Gunnar Westerberg, Lisbeth 
Davidsson, Sven-Erik Davidsson, Gunni Schneider, Klas Schneider, Maths 
Svedsby, Rune Fredriksson, Ingalill Norgren, Roger Erlandsson, Gunnar 
Larsson och Lennart Johansson. 

att till rösträknare för slutna omröstningar välja David Sirviö, Sven Allan 
Bjerkemo, Margareta Bjerkemo, Elisabet Modig, Louise Lundberg, Helene 
Lorentzon, Bengt-Olof Lorentzon, Karin Sandström, Curth Sandström, Olof 
Olsson, Sanna Boij, Birger Möller, Oscar Hultåker, Tobias Olsson och Barbro 
Wickberg. 

 
Tomas Bjöersdorff överlämnade ordförandeklubban till kyrkokonferensens ordförande 
Börje Wennberg, som tackade för förtroendet och övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande 
Kallelse hade skickats till församlingarna den 3 november 2015. Handlingar hade funnits 
tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida den 5 april 2016. Information om detta 
mejlades då också till samtliga församlingar, ordförande och kassörer. Handlingarna hade 
också mejlats ut till alla som var anmälda den 27 april 2016. I informationen till 
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församlingarna informerades också om möjligheten att beställa handlingarna i tryckt 
format före konferensen. Detta erbjudande använde sig knappt 20 personer av, vilket är 
färre än förra året. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att förklara konferensen stadgeenligt utlyst. 
 

4. Kyrkokonferensens arbetssätt  
Börje Wennberg informerade kyrkokonferensen om hur man begär ordet, hur beslut fattas 
samt om hur man begär votering. Helen Åkerman informerade om påverkanstorget.  
 
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. 10.45–12.00 och 14.45–
17.00 samt lördag kl. 10.15–12.00 och 13.30–16.30. 

 att genomföra påverkanstorg fredag kl. 10.00–12.00. 
 att som processledare på påverkanstorget utse Karin Wiborn, Lena Bergström, 

Torbjörn Bådagård, Anna Carin Persson Stenbeck, Alf Rikner, Jacob 
Carlbäcker, Atle Svanberg, Rut Eliasson, Ann-Christin Lindbom, Olle 
Hilariusson och Magnus Kronberg. 

  
5. Fastställande av föredragningslista 

Tomas Bjöersdorff anmälde kyrkostyrelsens förslag till föredragningslista. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att beslutspunkten för motionen om gemensam löneadministration hanteras som 

punkten 42.1. 
att därefter fastställa den föreslagna föredragningslistan. 
att ge presidiet rätt att ändra i ordningsföljden i föredragningslistan. 

 
6. Presentation och välkomnande av gäster 

Gerard Willemsen, internationell koordinator, välkomnade följande gäster: 
Ilya Zenchenko, president, Baptistsamfundet i Azerbajdzjan 
Vincent Luvingila Muzandi , församlingspastor, Evangeliska Samfundet i Demokratiska 
Republiken Kongo  
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Isac Zekry Shokri och Pheabe Yanni Gabrial, pastorsfamilj utsänd till Sverige, 
Evangeliska kyrkan Nilens Synod, Egypten 
Tatsuya Kawaguchi, pastor och nationell ledare, Förbundskyrkan i Japan 
Tomoyasu Omura, pastor med fokus på ungdomar, Förbundskyrkan i Japan 
Fumikazo Sato, pastor, Japan. 
Naoto Ohya, pastor och generalsekreterare, Baptistsamfundet i Japan 
Seng Bu Ohya, kassör, Baptistsamfundet i Japan 
Jan och Kari Saethre, EBF/BWA/norska baptistsamfundet 
Øyvind Helliesen, Metodistkyrkan i Norden och Baltikum 
 
Tatsuya Kawaguchi lämnade följande hälsning: 
Vi hoppas på och ber att Gud ska välsigna er konferens. Vi önskar er också ett gott år 
framöver. Tack för att vi får vara med på er konferens och tack för alla förböner med 
anledning av jordbävningen tidigare i vår.  
 
Lasse Svensson anmälde att Equmeniakyrkan hade skickat en hälsning till Evangeliska 
frikyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Katolska biskopsämbetet, 
Pingst – fria församlingar i samverkan, Sjundedags adventistsamfundet, Svenska 
alliansmissionen, Sveriges kristna råd och Frikyrkosamråd samt Svenska kyrkan. 
Hälsningen hade lydelsen:  
I år är temat ”Ikläd er Kristus”. Utmaningarna är stora i vår tid. Och många. För att ta oss 
an dessa utan att slitas sönder, behöver vi påminna oss om vilka vi är; skapade till att likna 
Gud och vara Guds redskap. 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 frikyrkan, Evangeliska 
fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Hindustani Covenant Church, Sjundedags 
adventistsamfundet, Svenska alliansmissionen samt Svenska kyrkan. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera detta i protokollet. 
 

7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2015 
Lasse Svensson presenterade verksamhetsberättelsen för 2015. Den hade funnits tryckt i 
ett särtryck och delats ut till ombuden. 
 
Christer Jonsson, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe, administrativ chef, 
presenterade årsredovisningen för 2015. Den hade funnits tryckt i ett särtryck och delats ut 
till ombuden. 
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Kyrkokonferensen beslutade 
att lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen till handlingarna. 
 

8. Återrapport från förra kyrkokonferensen 
Elisabeth Lindgren presenterade en återrapport från förra kyrkokonferensen. Den hade 
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 4–10. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att  lägga rapporten till handlingarna. 
att ta följande protokollsanteckning från David Wedegård, Jakobsbergskyrkans 

församling, till protokollet: 
 Att använda ordet ”erbjuda” när det är ett obligatorium är inte korrekt. Vill 

man bli ordinerad pastor eller diakon måste man gå igenom vägledningsåret. 
Dessutom har inte vägledningsåret tydliggjort relationen mellan tjänst och 
ordination, utan snarare tvärtom. 

 
9. Revisorernas berättelse 

Jonas Grahn redogjorde för revisorernas arbete och presenterade deras berättelse. Den 
hade funnits tryckt på sid. 47 i särtrycket med årsredovisning.  
 
Kyrkokonferensen beslutade  
att  lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
10. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet 

Verksamhetsgranskande utskottets ordförande Leif Nilsson presenterade utskottets 
yttrande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 10-13.  
 
Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens svar på yttrandet. Det hade funnits tryckt 
i föredragningslistan på sid. 13-15. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att lägga yttrandet och kyrkostyrelsens svar till handlingarna. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att beakta verksamhetsgranskande utskottets 

synpunkter i det fortsatta arbetet. 
 

11. Fastställande av resultat- och balansräkningar 
Kyrkokonferensen beslutade 
att fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Equmeniakyrkan och 

koncernen. 
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12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledarna 
Kyrkokonferensen beslutade 
att bevilja kyrkostyrelsens ledamöter och kyrkoledarna ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 
 
Börje Wennberg framförde kyrkokonferensens tack till kyrkostyrelsen, kyrkoledarna och 
medarbetarna på kansliet för arbetet under det gångna året. 
 

13. Ajournering 
Ordförande ajournerade förhandlingarna till torsdag kl. 14.45. 
 

14. Återupptagande  
Ordförande Börje Wennberg förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 

15. Verksamhetsplan och budget 
15.1. Presentation av förslag till verksamhetsplan för 2017/2018 
Miriam Carlsson, kyrkostyrelsen, och Klas Johansson, verksamhetskoordinator, 
presenterade kyrkostyrelsens förslag till verksamhetsplan för 2017/2018. Förslaget hade 
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 16-17. 
 
15.2. Presentation av förslag till budget för 2017 
Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, och Marianne Dahl Radhe, administrativ chef, 
presenterade kyrkostyrelsens förslag till budget för 2017. Förslaget hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 36-40. 

 
16. Ordförandeskifte 

Rebecca Sundberg övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

17. Kort presentation av inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa 
17.1. Motion från Teta Backlund, Jessica Elnefred, Anna-Karin Holmberg, Mats 

Johansson, Eva Reitner, Regine Sakowski och Lars Söderlund angående 
småförsamlingars framtid 

Jessica Elnefred presenterade motionen. Motionen hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 17-18. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att anta följande punkter som vägledande för alla våra församlingar i samfundet: 

- Då församlingens medlemsunderlag närmar sig 20 bör församlingen inleda 
ett samtal med regionsledningen kring vilka alternativ och möjligheter det 
finns för församlingens framtid. 
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- Har församling inte tagit kontakt enligt ovan kommer församlingen 
kontaktas av regionsledningen för samtal och planläggning då 
medlemsantalet nått 15.  

- Sjunker medlemstalet under 4 medlemmar träder en upplösningsprocess 
igång ledd av regional kyrkoledare. 

 
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar som hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 18-19. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en policy angående små församlingars 

framtid i linje med det som motionen föreslår för publicering på hemsidan.  
 
17.2. Motion från Sätunakyrkans ekumeniska församling angående uttaxering av 

avgifter grundat på medlemsantal 
Jan-Peter Alm presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på 

sid. 19. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att uttaxering av alla de avgifter som grundas på församlingars medlemsantal 

räknas på medlemmar som är 18 år och äldre. 
 
Malin Lagerlöf, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar som hade funnits tryckt 
i föredragningslistan på sid. 19.  
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att avslå motionen. 

 
17.3. Motion från Svenstakyrkans församling angående utbildningsinsats om islams 

grundläggande texter 
Gert Lindh presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 
19-20. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skyndsamt ta ansvar för en utbildningsinsats som 

fyller ovan beskrivna behov, ta fram relevant studiemateriel och översätta de 
viktigaste Haditerna främst av Sahih Bukhari och Sahih Muslim till svenska, där 
nuvarande översättningar kan vara undermåliga.  

 
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens svar som hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 20-21. 
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Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen  
att avslå motionen. 

 
17.4. Motion från Linköpings missionsförsamling angående att skapa regionala 

tjänster för församlingsarbetare med annan språktillhörighet än den svenska 
Jonas Eveborn presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på 
sid. 21-22. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skyndsamt utreda möjligheten att genom 

Equmeniakyrkans gemensamma tillgångar skapa regionala tjänster för 
församlingsarbetare med annan språktillhörighet än svenska. 

 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, presenterade kyrkostyrelsens svar som hade 
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 22. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att anse motionen besvarad. 
 
17.5. Motion från Uppsala missionsförsamling med rubriken ”Inga kärnvapen i 

Sverige” 
Ulla-Britt Mattson presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan 
på sid. 22-23. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att  ge Sveriges regering och riksdag tillkänna sin uppfattning att Sverige även 

fortsättningsvis skall vara ett kärnvapenfritt land, i såväl fred som krig liksom 
under militära besök eller övningar, eller i varje annat avseende.  

 
Andreas Möller presenterade kyrkostyrelsens svar som hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 23. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att bejaka motionen gällande kärnvapen i Sverige och till Sveriges riksdag och 

regering sända följande uttalande: 
Equmeniakyrkan, som bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, med drygt 700 församlingar är 
samlade till kyrkokonferens i Stockholm.  
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Vi vill påminna om det som länge varit en grundbult i svensk försvars- och 
säkerhetspolitik, att kategoriskt avvisa kärnvapen för egen del och starkt 
kritisera kärnvapenprov eller hot om kärnvapenanvändning internationellt.  
 
Den svenska och internationella kristenheten har på samma sätt i en rad 
sammanhang under flera decennier avvisat kärnvapen – dessa kan aldrig utgöra 
en försvarbar komponent i ett militärt försvar.  
 
En förändring av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade 
försvarssamarbeten, får inte innebära att kärnvapen på något sätt introduceras 
på svenskt territorium eller att Sverige blir beroende av andra länders 
kärnvapen. Att öppna svenskt territorium för kärnvapen vore att genomföra en 
oförsvarlig och ogenomtänkt revision av den svenska utrikes- och 
säkerhetspolitiken, tvärtemot grundläggande principer om mänsklig värdighet, 
respekt för skapelsen och kravet på moraliskt försvarbara medel inom det 
militära försvaret.  
 
Vi anser att fredsbyggande hör till centrum av kyrkornas liv och vittnesbörd. 
Tillsammans med andra kyrkor och samfund i Sveriges kristna råd har vi 
anslutit oss till ett uttalande gällande att ”reducera nationers möjligheter att 
föra krig, eliminera förekomsten av vapen som utsätter mänskligheten och hela 
planeten för en aldrig tidigare skådad risk och göra kriget som institution 
olagligt” (Ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred 2011).  
 
I uppropets anda önskar Equmeniakyrkan vidare en tyngdpunktsförskjutning 
från militär krisbekämpning till civilt förebyggande av våld, och från väpnad 
konflikt till fredsbyggande, vilket också innebär att överföra resurser från 
militära förmågor till civila strukturer och mekanismer.   

 
17.6. Motion med rubriken ”Handla för fred i det Heliga landet” 

17.6.1. Från Uppsala missionsförsamling 
Karolina Berneheim presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 23-24. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen 

att  uppmuntra och ge praktiska råd till församlingar att aktivt söka 
kontakt med enskilda kristna och församlingar i Palestina och 
Israel. 
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att rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå 
från investeringar, bankfonder och varuinköp med knytningar till 
de av Israel ockuperade palestinska områdena. 

att uppmana församlingar och enskilda medlemmar att när så är 
möjligt köpa palestinska varor och på det sättet ge ett stöd åt det 
palestinska civilsamhället. 

att  aktivt stödja den ickevåldsrörelse som den kristna ekumeniska 
rörelsen i Israel och Palestina utgör, i arbetet för en rättvis fred. 

att  uttala en förväntan på de politiska partierna i Sverige att fullt ut 
verka för en effektiv tillämpning av den internationella lagstiftning 
som omöjliggör Israels ockupation av Palestina.   

 
17.6.2. Från 57 medlemmar från Equmeniakyrkan Växjö, Alvesta 

missionskyrka och Ansgarskyrkan, Lidingö 
Kenneth Kimming presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 24-26. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att  genom kyrkostyrelsen aktivt stödja de organisationer som arbetar för demokrati 

och mänskliga rättigheter i Israel och Palestina. 
att  genom kyrkostyrelsen aktivt stödja den ickevåldsrörelse som den kristna 

ekumeniska rörelsen i Israel och Palestina utgör i deras arbete för en rättvis fred. 
att  genom kyrkostyrelsen uppmuntra och ge praktiska råd till församlingar att aktivt 

söka kontakt med enskilda kristna och församlingar i Israel och Palestina. 
att  i enlighet med det rop som kommer från de kristna i Israel och Palestina 

rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå från 
investeringar, fonder och inköp med knytningar till de av Israel ockuperade 
palestinska områdena. 

att  uppmana församlingar och enskilda medlemmar att när så är möjligt köpa 
palestinska varor och på det sättet ge ett stöd åt det palestinska civilsamhället. 

 
17.6.3. Kyrkostyrelsens svar på motionerna 
Lars Dalesjö, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar på motionerna som 
hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 26-27. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att anta följande uttalande: 

”När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: 
”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det 
fördolt för dig”. Luk 19:41-42 
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Visionen för fred och rättvisa i Israel och Palestina bygger på ömsesidigt 
erkännande, dialog och förståelse samt en tvåstatslösning som innebär att 
israeler och palestinier lever sida vid sida i fred och säkerhet.  
 
Varken individuella attacker riktade mot israeler eller åtgärder utan rättslig 
prövning, riktade mot förövare av dessa attacker kan tolereras.  Dessa 
händelser underminerar hoppet om fred, ett hopp som förminskas av den 
pågående illegala ockupationen av palestinskt territorium, upprepade 
restriktioner och pålagor, ökad aktivitet från bosättare och det internationella 
samfundets oförmåga till respons.  
 
Vi känner djup oro för att denna ökande känsla av hopplöshet och frustration 
kommer att generera fortsatt okontrollerade vågor av våld med tragiska 
konsekvenser för människorna i regionen.  
Vi tar avstånd från våld och orättvisa och upprepar behovet av mänskliga 
rättigheter för alla människor i regionen, oavsett deras nationella, etniska eller 
religiösa identitet.  
 
Vi fördömer ockupationen som är det grundläggande hindret för fred. Ett 
upphörande av ockupationen är en nödvändig grund för en långvarig, hållbar 
och rättvis fred i det Heliga landet. Fortsatt bosättningspolitik och brist på 
respekt för tidigare överenskommelser leder till ökad brist på hopp och tillit 
samt blir till skada för båda folken.  
 
Det nuvarande våldet fokuserar speciellt på Jerusalem och tillgängligheten till 
de heliga platserna. Vi håller fast vid visionen om Jerusalem som en öppen stad, 
en stad för två folk och helig för tre religioner.  
 
I dessa tider av förnyat våld och ökad desperation uttrycker vi vår solidaritet 
med alla som söker fred i regionen.  
 
Vi ber för palestinska kristna som arbetar för fred och rättvisa. Vi ber för fred 
mellan palestinier och israeler samt mellan muslimer, judar och kristna.  
 
Vi uppmanar till förstärkt internationellt och ekumeniskt stöd för den 
palestinska kristna befolkningen och kyrkorna i regionen.  
 
Vi uppmanar det internationella samfundet att bidra till att aktuella FN-
resolutioner respekteras. Vi uppmanar inblandade parter att agera för en rättvis 
och hållbar fred i Israel och Palestina. 

att avslå motionärernas att-satser. 
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17.7. Motion från Anna Mauritz och Magdalena Gustafsson angående utbildning och 

fortbildning av Equmeniakyrkans medarbetare 
Anna Mauritz presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 
27. 
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att i samråd med Equmenia, THS och Bromma folkhögskola utforma ett stråk inom 

grundutbildningen till pastor och diakon för arbete bland barn och unga. 
att inom ramen för vägledningsåret, i samråd med Equmenia, använda den stora 

kompetens som finns tillgänglig inom Equmenias organisation gällande 
utbildning av ledare och därigenom stärka medarbetarnas kompetens. 

att inom ramen för fortbildningsarbete (medarbetarlyftet), i samråd med Equmenia, 
använda den stora kompetens som finns tillgänglig inom Equmenias 
organisation gällande utbildning av ledare och därigenom stärka medarbetarnas 
kompetens. 

att  tillsammans med Equmenia skapa en gemensam strategi för utbildning av 
ideella ledare. 

 
Göran Bondesson, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar som hade funnits 
tryckt i föredragningslistan på sid. 27-29.  
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att  anse att-satserna 1, 3 och 4 besvarade då det som föreslås redan genomförs idag. 
att  bifalla att-sats 2 genom att inbjuda Equmenia att ingå i vägledningsårets 

arbetsgrupp. 
 
17.8. Motion från Luleå missionsförsamling angående gemensam löneadministration 
Annika Edfast presenterade motionen. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på 
sid. 29.  
 
Motionären föreslog kyrkokonferensen 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda möjligheterna att nationellt hjälpa 

församlingarna med löneadministration. 
 
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens svar på motionen som hade 
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 29. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen  
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda behov, förutsättningar och möjligheter att på 

olika sätt understödja församlingarnas arbete med löneadministration. 
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18. Ordförandeskifte 

Sofia Eklund övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

19. Rapport från folkhögskolorna 
Anders Georgsson, skolchef vid Södra Vätterbygdens folkhögskola, lämnade följande 
rapport: 
Equmeniakyrkan har bedrivit folkhögskoleverksamhet i över 100 år. Folkhögskolan är en 
mötesplats med bredd. Verksamheten finansieras inte med offrade medel utan har ett 
uppdrag och ett förtroende från staten att förvalta. 
 
Folkhögskoleverksamheten ska förstås ur ett diakonalt perspektiv. ”Omsorg i praktiken” 
är folkhögskola för mig. Bildning är inte bara färdigheter och kunskaper, utan en resa på 
en mängd olika sätt. Folkhögskolorna erbjuder utbildning med kvalitet. 
Gemenskapstanken är bärande. Alla ska kunna hitta ett sammanhang och känna sig sedda.   
  
Totalt berör verksamheten vid Equmeniakyrkans och Equmenias folkhögskolor 1 200 
personer, vilket motsvarar ca 5 % av den totala folkhögskoleverksamheten i Sverige. Vi 
har en allmän kurs vi kan vara stolta över. Den är en möjlighet att ge människor en andra 
chans genom att kunna läsa in gymnasiebehörighet. Vi har också en profilverksamhet och 
det är främst inom denna som kyrkan kan vara tydlig. Även under den övriga 
verksamheten finns samarbete med kyrkan, främst genom församlingar som har 
kortkurser. Genom denna verksamhet kan vi också vara en aktör som möter upp sådant 
som flyktingsituationen har lett till.  
 
Equmeniakyrkan har fem folkhögskolor, men även Botkyrka folkhögskola samarbetar vi 
mycket med. Den har två av Equmeniakyrkans lokala församlingar som huvudmän 
(tillsamman med ett antal syrisk-ortodoxa församlingar). Folkhögskolan är en öppen 
mötesplats. Vi lever och dör på att vara öppna för alla. Det är spännande att varje dag få 
möta olika personer och deras livssituationer. Och det är personalen som gör det möjligt.  
 
Glöm heller inte bort folkhögskolorna när ni planerar arrangemang. Vi har stor kompetens 
när det gäller möten och konferenser och andra arrangemang. Använd oss.  
 
Be också för oss och be för en ny trend när det gäller bibellinjer och ansökningar till dem 
och till ledarutbildningar. Be också för vårt förändringsarbete. Vi har haft några guldår de 
senaste åren. I lågkonjunktur är det många som behöver folkhögskolor. Be för den 
förändring för skolorna det innebär att konjunkturen nu verkar vända.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
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20. Manual för beslutsfattande i Equmeniakyrkan 

Andreas Möller, kyrkostyrelsen, och Helen Åkerman, handläggare för 
förtroendemannaorgan, presenterade kyrkostyrelsens förslag till Manual för 
beslutsfattande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 41-54. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen  
att  anta Manual för beslutsfattande. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utvärdera arbetsformerna och rapportera till 

kyrkokonferensen 2019. 
att särskilt uppdra åt kyrkostyrelsen att samtliga församlingar i Equmeniakyrkan får 

del av manualen, dels som inspiration för eget beslutsfattande, dels som 
nödvändig förberedelse inför kyrkokonferensen 2017. 

 
21. Bildarsamfundens avslutning 

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, bjöd in representanter från bildarsamfunden att 
lämna varsin hälsning: 
 
Ulf Hållmarker, Svenska Missionskyrkan 
Tack för att vi får framträda lite med det gamla. Vi är under avveckling medan 
Equmeniakyrkan ska växa till, men det finns ju en del juridiska frågor, fastighetsfrågor, 
etc. som är kvar att lösa. Vi tror att vi klarar det utan sedvanliga konferenser med ombud. 
Det ska bli en enklare procedur att avveckla det som är kvar.  
 
Missionskyrkan har också avvecklat Lidingö. Vi har gjort det genom att låta ordinerade 
medarbetare i tidigare Missionskyrkan få tillgång till historiebeskrivningen i den alldeles 
nya boken ”Missionsskolan”.  
 
I Missionskyrkans styrelse har vi brottats med överenskommelsen med Svenska kyrkan 
och skrivit remissvar. Det finns ett omfattande arkiv som har varit lite misskött, men nu 
jobbar vi för att det ska bli välordnat och lagrat på Riksarkivet. Vi är nära att kunna 
avvecklas helt.  
 
Ingmar Ångman, Metodistkyrkan i Sverige 
För Metodistkyrkans del kan man likna den här processen med att en av regionerna skulle 
bryta sig ur Equmeniakyrkan. Men nu har vi gjort det och vi har kommit dithän att vi inte 
tycker det är läge längre att samla alla ombud för att besluta om en obebodd tomt i 
Karlskoga. Det känns roligt att avveckla och bereda rum för det nya. Och vår avveckling 
är i princip slutförd.  
2017 kommer en minnesskrift över Metodistkyrkans 144 år i Sverige. 
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Sören Carlsvärd, Svenska Baptistsamfundet 
ÄNTLIGEN är vi framme vid att få avvecklas. Tack för fint samarbete. Jag är stolt och 
glad över att vi står här i dag och avvecklar bildarsamfundens operativa arbete och går in i 
den eviga vilan. I Baptistsamfundet fattade vi beslut 2013 om att fullborda vår historia 
genom boken ”Vägmärken för baptister” som nu lanseras: 
Johnny Jonsson, tidigare lärare Telogiska högskolan, Stockholm: 
Här är resultatet av avvecklingen: Vägmärken för baptister. Boken är ett måste för alla 
som tillhör Equmeniakyrkan. Den beskriver baptisters trosövertygelse och vilka 
konsekvenser dessa fick i historien. Bokens ärende är att göra något av det viktigaste i 
svensk baptism bärbart in i framtiden. Ingen evig vila här inte! Vi behöver ha ett bra 
kollektivt minne.  
 
Øyvind Helliesen, Metodistkyrkan i Norden och Baltikum 
Jag kommer med en hälsning från framtiden. Jag ska hälsa från biskop Christian Alsted 
och representerar United Methodist Church i Norden, Baltikum och Eurasien.  
 
Den 25 oktober 2015 firade vi ett viktigt avtal. Avtalet om full kyrkogemenskap mellan 
Equmeniakyrkan och United Methodist Church. Det innebär bl.a. att vi kan fira gudstjänst 
och nattvard tillsammans, att medlemmar hälsas välkomna över nationsgränser och att 
pastorer och diakoner kan göra tjänst och representera i varandras konferenser. 
Equmeniakyrkan är därmed en kyrka utanför sina egna gränser. Kommer ni till Norge hör 
ni till oss. Kommer vi hit hör vi till er.  
 
Vi har också valt att vara en del av ett större sammanhang; United Methodist Conference. 
För några veckor sedan beslutades att konferensen år 2021 ska hållas i Sverige. Det 
betyder att en stor del av världens metodister kommer till Sverige för att fira med oss. 
Equmeniakyrkan arrangerar detta tillsammans med norrmän och danskar i United 
Methodist Conference.  
 
Gud välsigne er! 
 
Jan Säthre, Baptist World Alliance 
Jag har en hälsning från baptismens världssammanhang. Ni är en del av ett sammanhang 
med 40 miljoner vuxna döpta medlemmar och runt 100 miljoner involverade i verksamhet 
av olika slag. Vi är glada att ni har fört vidare Baptistsamfundets kontakt med oss i 
baptismens världsallians. Vi tror att kyrkorna i Skandinavien har något att bidra med till 
kyrkorna i världen. Mänskliga rättigheter, miljöfrågor, etc. Därför jobbar vi tillsammans 
med er för att peta på diktaturstater som inte är lika kristna som vi.  
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Ikläd er Kristus! Konferensens motto handlar om att nå ut. Det är imponerande att ni kan 
klara av 58 punkter på föredragningslistan på bara tre dagar. I Norge hade vi behövt en 
vecka! 
 
Guds välsignelse över er! 
 
Bertil Svensson ledde sedan konferensen i en tacksamhetens bön för vad bildarsamfunden 
har fått betyda och en förbön för vad Equmeniakyrkan kan få betyda.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera detta i protokollet. 
 

22. Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan 
Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm presenterade den ekumeniska överenskommelsen 
med Svenska kyrkan. Den hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 65 och framåt. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen 
att anta förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan.    
 

23. Ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan 
Hans Andreasson, kyrkostyrelsen, och biträdande kyrkoledare Sofia Camnerin 
presenterade en ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Den fanns i ett särtryck som 
delades ut till ombuden. 
 
Lasse Svensson uttryckte konferensens varma tack till handbokskommittén som bestått av 
Sofia Camnerin (ordf.), Anneli Sandberg, Jonas Lundkvist, Jenny Dobers, Leif 
Tullhage, Karin Wiborn och Hans Andreasson (projektledare). 
 
De tackades med en lång applåd. 
 
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen  
att ta emot kyrkohandboken för användning i Equmeniakyrkans församlingar. 
 

24. Förslag till utredningsuppdrag angående finansiering av kyrkans gemensamma 
verksamhet 
Christer Jonsson, kyrkostyrelsen, presenterade förslaget. Förslaget hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 31-32. 
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Kyrkokonferensen beslutade 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda befintlig intäktsstruktur med rapport till 

kyrkokonferensen 2017. 
 

25. Stadgeändring § 21 
Per Rydwik, kyrkostyrelsen, presenterade ett förslag till ändring av stadgarnas § 21. 
Förslaget hade skickats till Equmeniakyrkans församlingar i januari 2016 samt funnits 
tryckt i föredragningslistan på sid. 32. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att stadgarnas § 21 får följande lydelse:  

Svenska Frälsningsarmén, som varit en organisatorisk del av Equmeniakyrkan, 
har upplösts och överlåtit sitt namn och sina rättigheter till Equmeniakyrkan. 

att som en följd därav stryka § 6.2 samt ändra numreringen av de efterföljande 
underpunkterna.  

 
26. Ajournering 

Ordförande ajournerade förhandlingarna till påverkanstorg på fredag kl. 10.00-12.00 samt 
i plenumform till lördag kl. 10.15. 
 

27. Återupptagande  
Börje Wennberg förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 

28. Aktuell information 
Olle Alkholm anmälde att en skrivelse om konfliktmineraler och en skrivelse om 
asylrätten hade inkommit, men för sent för att kunna hanteras som motioner eller enkla 
frågor till kyrkoledaren i kyrkokonferensen. Han informerade om att det fanns möjlighet 
att skriva på ett upprop om generösare asylpolitik i Equmeniakyrkans monter på 
utställningsytan.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i handlingarna. 
 

29. Rapport från Bilda 
Mikael Ivarsson, Bilda Öst, lämnade följande rapport: 
Hösten 2014 beslutade man vid Studieförbundet Bildas förbundsstämma att Bilda inte 
skulle gå samman med Sensus.  
 
Bilda har sedan detta beslut jobbat för att hitta sina egna former för framtiden. Ett uttryck 
för detta finns i Bildas regionala organisation. Från att ha varit åtta regioner har Bilda gått 
till att idag vara sju och det närmaste året kommer man gå från sju till att vara sex 
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regioner. Regionen Bilda syd har delats upp i Bilda Sydväst och Bilda Sydöst. Bilda 
GävleDala, Bilda Mittsverige och Bilda nord går 1 januari 2017 samman för att bilda två 
nya regioner. 
 
Ett andra uttryck för Bildas framtidsarbete syns i det förslag till strategiskt dokument 
”Möten över gränser” som läggs fram vid Bildas förbundsstämma i år den 27/5 på Hotel 
Birger Jarl i Stockholm. I detta strategiska dokument presenteras tio strategiska teman och 
prioriteringar för Bildas framtid. Låt mig lyfta fram två av dessa teman: 
 
Ett första strategiskt tema är ”Religion, tro och kyrka”. Bilda vill här möta behov och 
skapa mötesplatser för oss, för varandra och för samhället. 
 
Ett andra strategiskt tema är ”Mångfald, jämställdhet och mänsklig värdighet” Ett 
exempel på arbete med mänsklig värdighet kan hämtas från alla de 300 församlingar i 
Equmeniakyrkan som möter assylsökande människor. Här vill Bilda fortsätta samarbeta 
med Equmeniakyrkans församlingar och möta människor som vi tillsammans får hjälpa att 
ge växt i ett nytt land. 
 
Avslutningsvis också en hälsning till alla er viktiga administratörer som hanterar både 
statistik i Repet och rapportering till Bilda. Från och med i höst blir det möjligt att 
använda underlag från Repet för att rapportera närvaro till Bilda.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera rapporten i protokollet. 
 

30. Avtackning av ordinerade medarbetare som under året fyller 67 år 
Lasse Svensson och Olle Alkholm tackade, å Equmeniakyrkans vägnar, de ordinerade 
medarbetare som under året fyller 67 år: 
Sten Högberg, Ulf Schöijer, Margareta Grubbström Fhager, Leif Algotsson, Ulla Hälleråd, 
Bengt Isacson, Svante Björkqvist, Göran Andreasson, Inger Johannius, Bo Cedergårdh, 
Anders Norlander, Lars Levèn, Daniel Gunnardo, Thomas Magnusson, Håkan Dersell, 
Gert Gustafsson, Lars Thillman, Kjell-Olof Hederos, Lennart Pettersson, Göran 
Holmberg, Nina Holgersson, Gunnar Hjelm, David Molyneux, Eréne Elmersson 
Mossberg, Anders Olaisson, Lotta Thordson, Per Ingvar Hamrin, Gert Högberg, 
Margareta Fransson, Roger Erlandsson och Margareta Björn Gustavsson.  
 
De tackades med en lång och varm applåd.  
 
Likaså avtackades tidigare personalchef Margareta Smedberg Andersson. Mats Carlsson 
från fackförbundet Vision Ekumeniska lämnade följande hälsning: 
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I en förhandling finns det oftast en medpart och en motpart. När vi har haft förhandlingar 
med Equmeniakyrkan och Margareta har vi aldrig upplevt att vi har varit en medpart och 
en motpart, utan vi har mött en samarbetspart. Det har aldrig varit svårt att möta 
Margareta och hennes kollegor, det har aldrig varit svårt att komma fram till de bästa 
lösningarna för våra medarbetare. Vi har alltid velat lösa det på bästa sätt för våra 
medarbetare. Vi hoppas att det kommer att fortsätta så. Vi är glada för samarbetet, för det 
du har gjort, stått för och åstadkommit. Varmt tack från hela vår avdelning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera avtackningen i protokollet. 
 

31. Småförsamlingars framtid – Beslut 
Karin Wiborn, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Den här frågan engagerar, faktiskt mer än jag trodde. Det är ett ömt och varsamt ämne. 
Förslaget möttes med viss oro för att det skulle kunna komma beslut om eller krav på 
beslut om nedläggning ovanifrån. Det inkom bifall till både motionen och till 
kyrkostyrelsens förslag.  
Kyrkostyrelsens förslag modifierades under torget och motionären ställde sig då bakom 
det nya förslaget. En hälsning från klotterplanket var att söka ekumeniska lösningar och 
en gemensam strategi för församlingsplanteringar.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen och motionärerna: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en policy angående små församlingars 

framtid i linje med det som motionen föreslår, för publicering på hemsidan och 
som kommuniceras till församlingarna på ett relevant sätt. 

 
från kyrkostyrelsen: 
att som en del i policyarbetet se över ”Förslag till Stadgar för församling i 

Equmeniakyrkan” för att ge Equmeniakyrkan möjlighet att hjälpa små 
församlingar med ekonomisk förvaltning. 

 
från Forshaga missionsförsamling: 
att anta kyrkostyrelsens och motionärernas förslag med följande tillägg: 
att det är regionernas ansvar att kommunicera med den lilla församlingen. 
 
från Malmbergets missionsförsamling: 
att Equmeniakyrkan mer tydligt aktualiserar behovet av fler seniorvolontärer/unga 

pensionärer som kan hjälpa till i små församlingar runt om i landet. 
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från Kortedala församling: 
att avslå samtliga förslag. 
 
Presidiet föreslog en propositionsordning.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en policy angående små församlingars 

framtid i linje med det som motionen föreslår, för publicering på hemsidan och 
som kommuniceras till församlingarna på ett relevant sätt. 

att det är regionernas ansvar att kommunicera med den lilla församlingen. 
att som en del i policyarbetet se över ”Förslag till Stadgar för församling i 

Equmeniakyrkan” för att ge Equmeniakyrkan möjlighet att hjälpa små 
församlingar med ekonomisk förvaltning 

 
32. Uttaxering av avgifter – Beslut  

Lena Bergström, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Många uttryckte förståelse för motionärernas situation, men det var ändå flest bifall till 
kyrkostyrelsens svar. Klotterplanket gav mycket intressant information, inte minst 
angående hur fakturan utformas.  
Kyrkostyrelsen och motionärerna enades om ett nytt gemensamt yrkande.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen och Sätunakyrkan: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att inom ramen för utredningen om finansiering av 

kyrkans gemensamma verksamhet behandla frågan om församlingars 
ekonomiska bidrag till regional verksamhet. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att inom ramen för utredningen om finansiering av 

kyrkans gemensamma verksamhet behandla frågan om församlingars 
ekonomiska bidrag till regional verksamhet. 

 
33. Församlingsförändringar 

Kyrkokonferensen beslutade 
att notera i protokollet att Eriksbo missionsförsamling, Flemingsbergs 

internationella församling, Hudene missionsförsamling, Hällaryd 
missionsförsamling, Hällebergskyrkans missionsförsamling, Klockestrand 
missionsförsamling, Linköpings kår av Svenska Frälsningsarmén (SFA), 
Maglehult-Matteröds missionsförsamling, Nässjö Wesley, Olstorps 
missionsförsamling, Remmene missionsförsamling, S:t Pauls församling, 
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Trefaldighets församling, Ullångers missionsförsamling, Undenäs 
missionsförsamling, Uppsala kår av SFA, Villands Vånga missionsförsamling, 
Värnamo kår av SFA och Örebro kår av SFA har upplösts. 

att notera i protokollet att Hackvad baptistförsamling, Hova missionsförsamling, 
Kisa frikyrkoförsamling, Kristen Gemenskap i Västerfärnebo Fläckebo, 
Sommens frikyrkoförsamling och Vilske-Kleva missionsförsamling har valt att 
lämna Equmeniakyrkan för att tillhöra andra samfund. 

 
34. Välkomnande av nya församlingar 

Kyrkokonferensen beslutade 
att med stor glädje och tacksamhet välkomna Lifechurch, Söderköping, samt 

Hagebykyrkan, Norrköping, som nya kristna gemenskaper i Equmeniakyrkan. 
 
Peter Svanberg, samordnare församlingsplantering, berättade om uppstarten av de båda 
gemenskaperna. 
 
Lasse Svensson ledde konferensen i bön för de nya gemenskaperna. 
 

35. Ordförandeskifte 
Sofia Eklund övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

36. Manual för beslutsfattande – Beslut  
Torbjörn Bådagård, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Om vi hade haft indikatorkort för att känna av stämningen på den här stationen hade nog 
flest visat positiv inställning. Förslaget påminner nog många om hur vi redan idag fattar 
beslut i våra församlingar. Vi har lyckats slå ihop tre samfund, då ska vi väl lyckas 
förändra de sätt vi beslutar på också, var den känsla som till största del lyftes. Några 
tveksamheter och rädslor noterades också kring att minoriteter får för stor makt. Å andra 
sidan är det kanske precis då vi behöver prata lite mer.  
En annan farhåga är det som gäller ”Andens ledning”. Många har med sig erfarenheter då 
andlighet och bön har använts för att trycka på andra den egna uppfattningen. Det är dock 
viktigt att poängtera att i manualen står det inte något om Andens ledning utan att 
presidiet kan bjuda in till stillhet och bön.  
På klotterplanket föreslogs att påverkanstorget borde byta namn till dialogtorg.  
Ett yrkande om återremiss lyftes.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen: 
att anta Manual för beslutsfattande. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utvärdera arbetsformerna och rapportera till 

kyrkokonferensen 2019. 
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att särskilt uppdra åt kyrkostyrelsen att samtliga församlingar i Equmeniakyrkan får 
del av manualen, dels som inspiration för eget beslutsfattande, dels som 
nödvändig förberedelse inför kyrkokonferensen 2017. 

 
från Immanuelskyrkan, Stockholm: 
att  återremittera förslaget till Manual för beslutsfattande till kyrkostyrelsen för att 

omarbeta den del som avser beslutssession. 
att arbeta för att stärka demokratin, samtalet och inflytandet genom att använda de 

verktyg som föreslås i manualen och andra. 
 
från Equmeniakyrkan, Kalix: 
att nya och jämkade förslag presenteras i god tid före beslut. 
 
från Equmeniakyrkan, Vänga: 
att besluta på det sätt som anges i manualen i minst en fråga på kyrkokonferensen 

2017. 
 
Presidiet föreslog en propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att anta Manual för beslutsfattande. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utvärdera arbetsformerna och rapportera till 

kyrkokonferensen 2019. 
att särskilt uppdra åt kyrkostyrelsen att samtliga församlingar i Equmeniakyrkan får 

del av manualen, dels som inspiration för eget beslutsfattande, dels som 
nödvändig förberedelse inför kyrkokonferensen 2017. 

att nya och jämkade förslag presenteras i god tid före beslut. 
 

37. Rapport från Teologiska högskolan 
Owe Kennerberg, rektor för Teologiska högskolan i Stockholm lämnade följande rapport: 
Genom århundraden har kyrkan burits av en passion och en vision som handlat om 
lärjungaskap och undervisning. Man behöver inte vara professor i bibelvetenskap för att 
fatta vem som har programmerat in detta i den kristna kyrkans källkod. 
 
Denna passion tog under århundraden form i klosterskolor där byns unga fick lära sig läsa 
och räkna. Och katedralskolor utvecklades till universitet, där teologi var det främsta och 
viktigaste ämnet. Det är ingen slump att John Wesley var utbildad vid Oxford eller att 
Anders Wiberg läste vid Uppsala där P P Waldenström blev filosofie dr ett par decennier 
senare. Nej, det var ingen slump att 1800-talets väckelserörelser satsade enormt på 
bildning och utbildning i många former. Så satt läsarna i bönhuset och läste Romarbrevet 
hela natten och försökte förstå vad det betydde att ”ikläda sig Kristus”. Men kl. 5 på 
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morgon var man tvungen att ajournera sig för att gå till jobbet på bruket. Och så grundade 
man seminarier och missionsskolor. 
 
I detta – och av detta – källflöde lever Teologiska högskolan. Att vi lägger examensrätt till 
examensrätt, att vi startar nya utbildningsprogram, att vi bryter ny mark tillsammans med 
de ortodoxa kyrkorna i Sverige, är inget självändamål. Det handlar om kyrkans kallelse, 
om det som är så centralt i evangeliet, lärjungaskap och undervisning. Där akademin är 
ETT verktyg, för att göra Kristi kropp synlig. Vi har forskardagar, ledarutbildning, ett 
östkyrkligt utbildnings- och forskningscenter. Nytt sen ett par år är mycket uppskattade 
temadagar som vi gör tillsammans med Equmeniakyrkan och Bilda, som vi också 
dokumenterar i skrift. Den första är slutsåld. Den andra trycks nu i en andra upplaga.  
 
Kärnan i den här verksamheten är pastorsutbildningen. Ständigt under lupp, alltid under 
utveckling. Under 12 år (ett år föll bort när vägledningsåret infördes), så har 124 pastorer 
ordinerats som läst vid THS. Det är ett smärre mirakel att vi är där vi är idag, med tanke 
på de jämförelsevis försvinnande små resurser vi arbetar med.  
 
Pastorsutbildning handlar om mycket. Och det går nästan inte en vecka utan att vi får 
förslag på sådant som borde finnas med, eller vara mer av. Det finns bara ett riktigt bra 
svar på det. Att vi satsar stort och långsiktigt på fortbildning och kompetensutveckling. Nu 
och då kommer det mejl till rektor från dem som läser eller har läst hos oss. De vittnar ofta 
om hur mycket pastorsutbildningen och tiden vid Teologiska högskolan har betytt för 
dem.  
 
Så är vi lemmar i samma kropp, med kallelsen att göra Guds kärlek synlig för världen. 
 

38. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ann-Christin Lindbom anmälde valberedningens förslag. 
  
Kyrkokonferensen beslutade 
att kyrkostyrelsen ska bestå av ordförande och 13 ledamöter under kommande 

verksamhetsår. 
 

39. Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ann-Christin Lindbom anmälde att det är fyra ledamöter i kyrkostyrelsen vars 
mandatperiod går ut. Hans Andreasson och Lars Dalesjö hade avböjt omval. Dessutom 
avgår Christer Jonsson ett år i förtid. 
 
Hon presenterade också valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter i 
kyrkostyrelsen: 
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Tomas Bjöersdorff, Kalmar, ordförande  Andreas Möller, Uppsala 
Johan Adolfsson, Lidingö   Marie Töllborn, Norrtälje 
Torbjörn Jacobsson, Stockholm 
 
Kandidaterna hade funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan på sid. 56-58, 
där även kvarvarande ledamöter presenterades kort. 
Samtliga fick sedan svara på någon av frågorna: 
Vad betyder det för dig att vara församling idag? 
Hur kan Equmeniakyrkans vision förankras i våra församlingar? 
Vad vill du tillföra kyrkostyrelsen med din kompetens och din erfarenhet? 
Hur ser du kyrkostyrelsens roll som styrande och/eller tjänande? 
Hur ser du på kyrkans internationella uppdrag utifrån Equmeniakyrkans teologiska grund? 
Vilken är den viktigaste samhällsfrågan just nu? 
Hur ser du på det diakonala arbetet i församlingen? 
Hur tycker du att Equmeniakyrkan ska stärka sitt stöd till den lokala församlingen? 
Hur tycker du att Equmeniakyrkan ska stärka sitt stöd till Equmenia?  
Vilka frågor vill du driva i kyrkostyrelsen och varför vill du driva dessa? 
Hur ska Equmeniakyrkan förhålla sig i mötet med andra religioner, främst islam, som vi 
nu frekvent möter i vårt omfattande arbete med flyktingar? 
Har du någon idé om hur vi ska kunna vända den vikande medlemstrenden? 
 
Ann-Christin Lindbom avslutade med att uppmana församlingarna att nominera 
kyrkostyrelseledamöter till valberedningen. Inför årets konferens hade endast 5 av 
Equmeniakyrkans ca 790 församlingar nominerat.  
 
Anna Karlsson, Rimforsa missionsförsamling, uppmanade församlingarna att nominera, 
särskilt med tanke på att nuvarande ledamöter i kyrkostyrelsen har begränsad erfarenhet 
från mindre församlingar på landsbygden.  
 

40. Val av kyrkostyrelsens ordförande 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till ordförande välja Tomas Bjöersdorff, Kalmar. 
 

41. Ordningsfråga 
Kyrkokonferensen beslutade 
att val till kyrkostyrelsen ska ske med acklamation. 
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42. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till ledamöter med en mandattid om tre år välja: 
 Johan Adolfsson, Lidingö (nyval)  

Andreas Möller, Uppsala (omval) 
Torbjörn Jakobsson, Stockholm (omval) 
Marie Töllborn, Norrtälje (nyval) 
 

Sedan tidigare kvarstår i kyrkostyrelsen: 
Göran Bondesson Malin Lagerlöf Susanne Rodmar 
Hani Ghattas Margareta Larsson Per Rydwik 
Miriam Carlsson Sara Möller  Lyra Sema 
 

43. Regionala tjänster för annan språkbakgrund – Beslut  
Alf Rikner, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
De som deltog i samtalet på stationen delade i hög grad liknande ambitioner och åsikter. 
Jag gillar debatten, men här blev det inte mycket så. Det uttrycktes stöd för både 
motionärernas och kyrkostyrelsens förslag. Många tyckte att man kunde säga ja till båda 
samtidigt. Alla delade viljan och längtan att ta vara på de resurser vi har hos oss och 
önskade att vi som samfund ska hitta former för detta. Det fanns också en del olika åsikter 
om olika anställningsformer och vem som lämpligtvis är arbetsgivare. 
Motionären och kyrkostyrelsen hade enats om ett jämkat förslag till kyrkokonferensen. 
 
Följande yrkanden ställdes: 
från Linköpings missionsförsamling och kyrkostyrelsen: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en vägledning som stöd för församlingars 

initiativ till engagemang för inkludering och mångfaldsarbete som också visar 
på tillämpliga finansieringsalternativ. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta en vägledning som stöd för församlingars 

initiativ till engagemang för inkludering och mångfaldsarbete som också visar 
på tillämpliga finansieringsalternativ. 

 
44. Beslut om ordination 

Rune W Dahlén och Marie Lindholm anmälde kyrkostyrelsens förslag. 
 
Rune W Dahlén: 
Det har aldrig varit så många diakonkandidater som nu. Dock är det lite färre kandidater 
på pastorssidan. Jag har varit med så länge, så jag är inte nervös, men detta är ändå en 
särskild uppmaning att vara uppmärksamma och uppmuntra dem som i församlingen 
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uttrycker en längtan och en kallelse. Skicka dem på kallelsedagar och tipsa dem om 
www.blipastor.nu. Vi förstår att ni behöver dem hemma också, men tänk på att det är en 
välsignelse att få sända. Den välsignelsen unnar jag er. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Karin Henningson, Peter Karlbom, 

Lise-Lotte Karlsson, Sara Löfstedt, Maria Lundgren, Maria Lundin, Elisabeth 
Rydsmo och Johanna Vingren. 

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Ivani Ahlberg, Tomas Björketun, 
Johanna Buller, Linnea Dyne, Johanna Fredrixon, Karin Fritzson, Johanna 
Johansson, Marcus Lind, Karen Magnin Andersson, Oscar Marklund, Gunilla S 
Olofsson, David Wedegård och Bengt Åkesson. 

 
45. Mottagande av pastorer från andra samfund 

Rune W Dahlén presenterade kyrkostyrelsens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till pastorer i Equmeniakyrkan välkomna Rimon Murad, Jakob Olofsgård och 

René Sköld. 
 

46. Ajournering 
Ordförande ajournerade förhandlingarna till kl. 13.30. 
 

47. Återupptagande 
Sofia Eklund förklarade förhandlingarna återupptagna. 
 

48. Inga kärnvapen i Sverige – Beslut  
Jacob Carlbäcker, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Grundtanken bakom både motionärernas förslag och kyrkostyrelsens svar var det ingen 
som var emot. Samtalen gällde mer hur vi uttrycker det. De ursprungliga förslagen fick 
båda stort stöd. Många var osäkra på skillnaden, men motionärerna var inte helt nöjda 
med kyrkostyrelsens svar. Ett tillägg kom på slutet av påverkanstorget, där man lagt till en 
konklusion från motionen till kyrkostyrelsens svar. Utifrån det har sedan motionärerna 
och kyrkostyrelsen kommit fram till ett jämkat förslag till yrkande.  
Några tyckte också att detta inte var en fråga för kyrkan eller att tidpunkten var illa vald 
och riskerar att uttalandet uppfattas som ett inlägg i realpolitiken som kyrkan inte bör 
göra.  
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Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen och Uppsala missionsförsamling: 
att bejaka motionen gällande kärnvapen i Sverige och till Sveriges riksdag och 

regering sända följande uttalande: 
Equmeniakyrkan, som bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, med drygt 700 församlingar är 
samlade till kyrkokonferens i Stockholm. Vi vill påminna om det som länge varit 
en grundbult i svensk försvars- och säkerhetspolitik, att kategoriskt avvisa 
kärnvapen för egen del och starkt kritisera kärnvapenprov eller hot om 
kärnvapenanvändning internationellt. Den svenska och internationella 
kristenheten har på samma sätt i en rad sammanhang under flera decennier 
avvisat kärnvapen – dessa kan aldrig utgöra en försvarbar komponent i ett 
militärt försvar. En förändring av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade 
försvarssamarbeten, får inte innebära att kärnvapen på något sätt introduceras 
på svenskt territorium eller att Sverige blir beroende av andra länders 
kärnvapen. Att öppna svenskt territorium för kärnvapen vore att genomföra en 
oförsvarlig och ogenomtänkt revision av den svenska utrikes- och 
säkerhetspolitiken, tvärtemot grundläggande principer om mänsklig värdighet, 
respekt för skapelsen och kravet på moraliskt försvarbara medel inom det 
militära försvaret. Vi anser att fredsbyggande hör till centrum av kyrkornas liv 
och vittnesbörd. Tillsammans med andra kyrkor och samfund i Sveriges kristna 
råd har vi anslutit oss till ett uttalande gällande att ”reducera nationers 
möjligheter att föra krig, eliminera förekomsten av vapen som utsätter 
mänskligheten och hela planeten för en aldrig tidigare skådad risk och göra 
kriget som institution olagligt” (Ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred, 
2011).  
 

från Trefaldighetsförsamlingen, Örebro; Brokyrkans församling, Åtorp och Svärdsjö 
missionsförsamling: 
att följande tillägg görs i kyrkostyrelsens förslag till uttalande:  

Därför uppmanar vi Sveriges regering och riksdag att säkerställa att Sverige 
även fortsättningsvis ska vara ett kärnvapenfritt land, i såväl fred som krig 
liksom under militära besök eller övningar, eller i varje annat avseende. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att bejaka motionen gällande kärnvapen i Sverige och till Sveriges riksdag och 

regering sända följande uttalande: 
Equmeniakyrkan, som bildades 2011 av Metodistkyrkan i Sverige, Svenska 
Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan, med drygt 700 församlingar är 
samlade till kyrkokonferens i Stockholm. Vi vill påminna om det som länge varit 
en grundbult i svensk försvars- och säkerhetspolitik, att kategoriskt avvisa 
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kärnvapen för egen del och starkt kritisera kärnvapenprov eller hot om 
kärnvapenanvändning internationellt. Den svenska och internationella 
kristenheten har på samma sätt i en rad sammanhang under flera decennier 
avvisat kärnvapen – dessa kan aldrig utgöra en försvarbar komponent i ett 
militärt försvar. En förändring av svensk säkerhetspolitik och eventuellt utökade 
försvarssamarbeten, får inte innebära att kärnvapen på något sätt introduceras 
på svenskt territorium eller att Sverige blir beroende av andra länders 
kärnvapen. Att öppna svenskt territorium för kärnvapen vore att genomföra en 
oförsvarlig och ogenomtänkt revision av den svenska utrikes- och 
säkerhetspolitiken, tvärtemot grundläggande principer om mänsklig värdighet, 
respekt för skapelsen och kravet på moraliskt försvarbara medel inom det 
militära försvaret. Vi anser att fredsbyggande hör till centrum av kyrkornas liv 
och vittnesbörd. Tillsammans med andra kyrkor och samfund i Sveriges kristna 
råd har vi anslutit oss till ett uttalande gällande att ”reducera nationers 
möjligheter att föra krig, eliminera förekomsten av vapen som utsätter 
mänskligheten och hela planeten för en aldrig tidigare skådad risk och göra 
kriget som institution olagligt” (Ekumeniskt upprop för en rättfärdig fred, 
2011).  

 
Därför uppmanar vi Sveriges regering och riksdag att säkerställa att Sverige 
även fortsättningsvis ska vara ett kärnvapenfritt land, i såväl fred som krig 
liksom under militära besök eller övningar, eller i varje annat avseende. 

 
49. Rapport från Diakonia 

Petter Jakobsson lämnade följande rapport: 
Jag ska be att ni blundar och tänker efter; om du vore tvungen att fly hemifrån nu, vilka 
grejer som kan rymmas i en plastkasse skulle du ta med dig då? Vilka 3-4 grejer skulle du 
ta med dig, i språnget. Det är alldeles för många människor i världen som har behövt fatta 
det beslutet de senaste åren. Om alla prognoser slår in kommer det vara oerhört många 
som kommer behöva fatta det beslutet framöver. 
 
Hela världen har kommit till vår kyrka. Ni har fullt upp med språkcaféer, aktiviteter för 
ensamkommande flyktingbarn och mycket annat och kan ha svårt att hinna och orka med 
annat utanför det. I min egen församling funderade vi för ungefär två år sedan hur vi 
skulle arbeta mer diakonalt. Nu behöver vi inte fundera längre. Behoven har kommit till 
oss. 
 
På Diakonia jobbar vi för det där ute i världen. Vi bejakar och stöttar i det som händer just 
nu. Vi är bra på att berätta varför det händer och det är en viktig del i vårt uppdrag. Varför 
flyr människor? Tidningarna gör ofta en grund och ganska snabb analys. Det är alltid mer 
komplext än det som syns i media. Brist på mänskliga rättigheter eller klimatförändringar 
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är ofta delar av problematiken, även när vi tror att det är enklare samband. Kvinnors 
utsatta situation eller andra orättvisor finns bakom varför människor flyr. Vi vill att 
församlingarna ska veta detta. Att de ska veta mer om vilka det är som flyr och varför.  
 
Idag uppmanar jag inte till namnunderskrifter. Idag vill jag att vi ska lära oss mer. Det är 
vårt bidrag till församlingarna. Och vi gör detta ihop med Equmeniakyrkan. Kyrkan är 
superbra på att supporta er med verktyg för hur ni ska hantera den lokala diakonin. Vi är 
bra på att förse med underlag.  
 
Jag vill också tacka för de goda orden om Diakonia vid vårt 50-årsfirande i 
Immanuelskyrkan. Det känns bra att vi har en så god och bra ton emellan oss. Tack för 
det! 
Gå hem och fundera på vad ni ska göra för att lära er lite mer om varför de som kommer 
till er gör det. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att ta rapporten till protokollet. 
 

50. Ordförandeskifte 
Rebecca Sundberg tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

51. Ekumenisk överenskommelse med Svenska kyrkan – Beslut  
Eftersom förslaget till ekumenisk överenskommelse endast kunde antas eller avslås hade 
stationen på påverkanstorget ingen processledare. Ledamöter från kyrkostyrelsen och 
personal som arbetat med frågan på kansliet bemannade stationen.  
 
Christer Jonsson, kyrkostyrelsen, rapporterade från påverkanstorget: 
Stationen hade många samtal och många diskussioner. Huvudfrågorna var främst ”Varför 
nu?” och ”Varför på detta sätt?”. Det hade också varit många samtal om historien och 
bildarsamfundens historier samt många frågor om kopplingen mellan det nationella beslut 
detta är och de eventuellt kommande lokala avtalen. Återkopplingen på det var att i avtalet 
finns ett förslag till avtal mellan lokala församlingar, men det förslaget är inte bindande.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen: 
att anta förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i fortsatta samtal med Svenska kyrkan bearbeta 

förslaget till lokalt avtal och avge rapport om detta till kyrkokonferensen. 
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från Slottshagskyrkan, Helsingborg: 
att avslå förslaget. 
att fortsätta samtalen med Svenska kyrkan. 
 
från Betlehemskyrkan, Göteborg; Equmeniakyrkan, Arvika, samt Ansgarsförsamlingen, 
Västerås: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen  

att  föreslå Svenska kyrkan att förslaget till lokalt avtal, som det nu är 
utformat, ska förtydligas till att gälla samarbetskyrkor. 

att förhandla fram ytterligare ett underlag till lokalt avtal för 
ekumenisk samverkan, där de tvingande formuleringarna gällande 
doppraxis tas bort. 

 
från Högbergskyrkan, Ludvika: 
att återremittera frågan till kyrkostyrelsen för att omarbeta den del som handlar om 

dop och konfirmation. 
 

Presidiet föreslog en propositionsordning där förslaget om återremiss först ställdes mot 
avslag. Därefter ställdes förslaget att anta förslaget till överenskommelse mot avslag och 
fortsatta samtal. Under förutsättning att förslaget att anta överenskommelsen gick vidare 
ställdes tilläggsyrkandena från kyrkostyrelsen respektive från Betlehemskyrkan, 
Equmeniakyrkan Arvika samt Ansgarsförsamlingen mot avslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att anta förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i fortsatta samtal med Svenska kyrkan bearbeta 

förslaget till lokalt avtal och avge rapport om detta till kyrkokonferensen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att förhandla fram ytterligare ett underlag till lokalt 

avtal för ekumenisk samverkan, där de tvingande formuleringarna gällande 
doppraxis tas bort. 

 
Kyrkostyrelsen påkallade då presidiets uppmärksamhet och påtalade att det inte var 
möjligt att både anta överenskommelsen och besluta om ett tvingande uppdrag åt 
kyrkostyrelsen att förhandla om delar av det avtal som just antagits. 
 
Efter överläggningar mellan presidium, kyrkostyrelse och ombud från Betlehemskyrkan, 
Equmeniakyrkan, Arvika, samt Ansgarsförsamlingen föreslog presidiet kyrkokonferensen 
att besluten skulle tas om.  
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Kyrkokonferensen beslutade 
att ta om besluten i frågan. 
 
Förslagen från Betlehemskyrkan, Equmeniakyrkan, Arvika, samt Ansgarsförsamlingen 
drogs tillbaka inför den kommande beslutsomgången med en kommentar till 
kyrkostyrelsen att i samtalen med Svenska kyrkan vara medveten om denna inställning, 
som delades av många av ombuden. 
 
Presidiet ställde ny propositionsordning där förslaget om återremiss först ställdes mot 
avslag. Därefter ställdes förslaget att anta förslaget till överenskommelse mot avslag och 
fortsatta samtal. Under förutsättning att förslaget att anta överenskommelsen gick vidare 
ställdes tilläggsyrkandet från kyrkostyrelsen mot avslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade slutgiltigt 
att godkänna den nya propositionsordningen. 
att anta förslaget till ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och 

Equmeniakyrkan. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i fortsatta samtal med Svenska kyrkan bearbeta 

förslaget till lokalt avtal och avge rapport om detta till kyrkokonferensen. 
 
Lena Huld och Per Hansson, Styrsö missionskyrka, Gunnar Bennstam, Högbergskyrkans 
församling, Ludvika, samt Christer Dahlgren och Ingrid Dahlgren, Immanuelskyrkan, 
Halmstad, lämnade följande notering till protokollet: 
Vi anser att det är demokratiskt fel att riva upp ett beslut som gick emot kyrkostyrelsens 
önskan.  
 

52. Ordförandeskifte 
Sofia Eklund tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

53. Handla för fred i det Heliga landet – Beslut  
Atle Svanberg, processledare, hade lämnat en skriftlig rapport som lästes upp av presidiet: 
Påverkanspunkten bestod ursprungligen av två motioner och kyrkostyrelsens svar. Bifall 
yrkades till samtliga förslag. 
 
I samtalen och på klotterplanket gav många uttryck för olika sidor av konflikten och det 
blev tydligt att detta är en komplex fråga.  
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Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen: 
att anta följande uttalande: 

”När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den och sade: 
”Om du denna dag hade förstått, också du, vad som ger dig fred! Men nu är det 
fördolt för dig”. Luk 19:41-42 
 
Visionen för fred och rättvisa i Israel och Palestina bygger på ömsesidigt 
erkännande, dialog och förståelse samt en tvåstatslösning som innebär att 
israeler och palestinier lever sida vid sida i fred och säkerhet.  
 
Varken individuella attacker riktade mot israeler eller åtgärder utan rättslig 
prövning, riktade mot förövare av dessa attacker kan tolereras.  Dessa 
händelser underminerar hoppet om fred, ett hopp som förminskas av den 
pågående illegala ockupationen av palestinskt territorium, upprepade 
restriktioner och pålagor, ökad aktivitet från bosättare och det internationella 
samfundets oförmåga till respons.  
 
Vi känner djup oro för att denna ökande känsla av hopplöshet och frustration 
kommer att generera fortsatt okontrollerade vågor av våld med tragiska 
konsekvenser för människorna i regionen.  
Vi tar avstånd från våld och orättvisa och upprepar behovet av mänskliga 
rättigheter för alla människor i regionen, oavsett deras nationella, etniska eller 
religiösa identitet.  
 
Vi fördömer ockupationen som är det grundläggande hindret för fred. Ett 
upphörande av ockupationen är en nödvändig grund för en långvarig, hållbar 
och rättvis fred i det Heliga landet. Fortsatt bosättningspolitik och brist på 
respekt för tidigare överenskommelser leder till ökad brist på hopp och tillit 
samt blir till skada för båda folken.  
 
Det nuvarande våldet fokuserar speciellt på Jerusalem och tillgängligheten till 
de heliga platserna. Vi håller fast vid visionen om Jerusalem som en öppen stad, 
en stad för två folk och helig för tre religioner.  
 
I dessa tider av förnyat våld och ökad desperation uttrycker vi vår solidaritet 
med alla som söker fred i regionen.  
 
Vi ber för palestinska kristna som arbetar för fred och rättvisa. Vi ber för fred 
mellan palestinier och israeler samt mellan muslimer, judar och kristna.  
 



 

  33 

 

Vi uppmanar till förstärkt internationellt och ekumeniskt stöd för den 
palestinska kristna befolkningen och kyrkorna i regionen.  
 
Vi uppmanar det internationella samfundet att bidra till att aktuella FN-
resolutioner respekteras. Vi uppmanar inblandade parter att agera för en rättvis 
och hållbar fred i Israel och Palestina. 

att avslå motionärernas att-satser. 
 
från Sala missionsförsamling: 
att sjätte stycket i kyrkostyrelsens uttalande, som börjar med ”Vi fördömer 

ockupationen…” ändras enligt följande:  
Vi fördömer ockupationen som ett av hindren för fred. Ett upphörande av 
ockupationen är en nödvändig grund för en långvarig, hållbar och rättvis fred i 
det Heliga landet. Fortsatt bosättningspolitik och brist på respekt för tidigare 
överenskommelser leder till ökad brist på hopp och tillit samt blir till skada för 
båda folken. Ett annat hinder är Hamas vägran att erkänna staten Israels 
existens. Ytterligare hinder är nuvarande presidenten Mahmoud Abbas 
oförmåga att samla hela det palestinska folket till fortsatta förhandlingar till fred 
och rättvisa. 

 att i nionde stycket ändra texten enligt följande: 
 Vi ber för de kristna i hela området som arbetar för fred… 
 
 från Västerorts församling: 
 att lägga till följande stycke till kyrkostyrelsens uttalande: 

att rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå 
från investeringar, bankfonder och varuinköp med knytningar till 
de av Israel ockuperade palestinska områdena. 

 
 från Uppsala missionsförsamling: 
 att uppdra åt kyrkostyrelsen 
  att uppmuntra och ge praktiska råd till församlingar att aktivt söka 

kontakt med enskilda kristna och församlingar i Palestina och 
Israel.  

  att rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå 
från investeringar, bankfonder och varuinköp med knytningar till 
de av Israel ockuperade palestinska områdena. 

  att uppmana församlingar och enskilda medlemmar att när så är 
möjligt köpa palestinska varor och på det sättet ge ett stöd åt det 
palestinska civilsamhället.  

  att aktivt stödja den ickevåldsrörelse som den kristna ekumeniska 
rörelsen i Israel och Palestina utgör, i arbetet för en rättvis fred. 
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  att uttala en förväntan på de politiska partierna i Sverige att fullt ut 
verka för eneffektiv tillämpning av den internationella lagstiftning 
som omöjliggör Israels ockupation av Palestina. 

 
 från 57 medlemmar i Equmeniakyrkan, Växjö, Alvesta missionskyrka och Ansgarskyrkan, 

Lidingö: 
att genom kyrkostyrelsen aktivt stödja de organisationer som arbetar för demokrati 

och mänskliga rättigheter i Israel och Palestina. 
att genom kyrkostyrelsen aktivt stödja den ickevåldsrörelse som den kristna 

ekumeniska rörelsen i Israel och Palestina utgör i deras arbete för en rättvis fred. 
att genom kyrkostyrelsen uppmuntra och ge praktiska råd till församlingar att aktivt 

söka kontakt med enskilda kristna och församlingar i Israel och Palestina. 
att i enlighet med det rop som kommer från de kristna i Israel och Palestina 

rekommendera församlingar och enskilda medlemmar att avstå från 
investeringar, fonder och inköp med knytningar till de av Israel ockuperade 
palestinska områdena. 

att uppmana församlingar och enskilda medlemmar att när så är möjligt köpa 
palestinska varor och på det sättet ge ett stöd åt det palestinska civilsamhället. 

 
från Equmeniakyrkan, Växjö: 
att uppmuntra och ge praktiska råd till församlingar att aktivt söka kontakt med 

enskilda kristna och församlingar i Palestina och Israel. 
 
från Fors missionsförsamling: 
att återremittera frågan till kyrkostyrelsen för behandling på nästa kyrkokonferens. 
 
Presidiet föreslog en propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att återremittera ärendet till kommande kyrkokonferens. 
 

54. Ordförandeskifte 
Rebecca Sundberg tog över ledningen av förhandlingarna. 
 

55. Utbildning och fortbildning – Beslut  
Rut Eliasson, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Det var livliga samtal på stationen. Motionären hade fyra att-satser. Ytterligare två 
yrkanden tillkom sedan under påverkanstorget. Vid jämkning flyttades sedan en av dem 
till punkten om verksamhetsplan. Motionärerna ställde sig bakom ett förslag till 
omformulering av motionärernas första att-sats, vilken därmed drogs tillbaka. 
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Följande yrkanden ställdes: 
från Betlehemskyrkans församling, Örebro; Finspångs missionsförsamling samt 
motionärerna: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att i samråd med Teologiska högskolan, Equmenia och 

Bromma folkhögskola utforma grundutbildningen till pastor och diakon på ett 
sådant sätt att den antingen innehåller en obligatorisk kurs om att arbeta med 
barn och unga, alternativt har ett barn- och ungdomsperspektiv i samtliga kurser. 

 
från motionärerna: 
att inom ramen för vägledningsåret, i samråd med Equmenia, använda den stora 

kompetens som finns tillgänglig inom Equmenias organisation gällande 
utbildning av ledare och därigenom stärka medarbetarnas kompetens. 

att inom ramen för fortbildningsarbete och i samråd med Equmenia använda den 
stora kompetens som finns tillgänglig inom Equmenias organisation gällande 
utbildning av ledare och därigenom stärka medarbetarnas kompetens. 

att tillsammans med Equmenia skapa en gemensam strategi för utbildning av 
ideella ledare. 

 
från kyrkostyrelsen: 
att anse motionärernas andra och tredje att-satser besvarade då det som föreslås 

redan genomförs idag. 
att bifalla motionärernas första att-sats genom att inbjuda Equmenia att ingå i 

vägledningsårets arbetsgrupp. 
  
Presidiet föreslog en propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen  

att  i samråd med Teologiska högskolan, Equmenia och Bromma 
folkhögskola utforma grundutbildningen till pastor och diakon på 
ett sådant sätt att den antingen innehåller en obligatorisk kurs om 
att arbeta med barn och unga, alternativt har ett barn- och 
ungdomsperspektiv i samtliga kurser. 

att inbjuda Equmenia att ingå i vägledningsårets arbetsgrupp för att 
inom ramen för vägledningsåret, i samråd med Equmenia, använda 
den stora kompetens som finns tillgänglig inom Equmenias 
organisation gällande utbildning av ledare och därigenom stärka 
medarbetarnas kompetens. 

att anse övriga att-satser besvarade. 
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56. Utbildningsinsats om islam – Beslut  

Anna-Carin Persson Stenbäck, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Vi är många som i vårt arbete i församlingarna möter medmänniskor som är muslimer. 
Och det är många som i det mötet känner att de hade varit hjälpta av djupare kunskap. 
Någon tyckte att det kan församlingarna klara på egen hand, andra ville gärna ha 
Equmeniakyrkans stöd i detta. Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd är två 
instanser vi behöver lyfta fram samarbetet med i dessa frågor. Bifall yrkades till både 
motionen och kyrkostyrelsens svar. Ytterligare ett yrkande lyftes. 
 
Följande yrkanden ställdes: 
från Svenstakyrkans församling, Svenstavik: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att skyndsamt ta ansvar för en utbildningsinsats som 

fyller i motionen beskrivna behov, ta fram relevant studiematerial och översätta 
de viktigaste hadditherna, främst av Sahih Bukhari och Sahih Muslim, till 
svenska, där nuvarande översättningar kan vara undermåliga. 

 
från kyrkostyrelsen: 
att avslå motionen. 
 
från Equmeniakyrkan Brunnen, Hisings-Backa: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att utse en koordinator med ansvar för att sammanställa 

resurser för fortbildning i församlingarna och samordna församlingarnas 
utbildningsbehov. 

 
Presidiet föreslog en propositionsordning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att avslå motionen. 
att avslå förslaget från Equmeniakyrkan Brunnen.  
 
Beslutet angående yrkandet från Equmeniakyrkan Brunnen fattades med rösträkning. 
Utfallet blev 221 röster för förslaget och 227 röster för avslag. 
 

57. Rapport från Equmenia 
Equmenias ordförande Joakim Lundqvist lämnade följande rapport: 
Det ni gör här är viktigt. Men det är det ni gör i era lokala församlingar som är det 
viktigaste. Uttalanden och beslut i all ära, men det är när människor får växa i tro som är 
det viktigaste.  
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Det ni får betyda är storslaget. Ni har fått betyda mycket och tänk att det gör ni bara 
genom att ni är! Tänk på alla de barn och ungdomar som kommer till era församlingar och 
som får möta en vuxen som vill dem väl. Det är det allt handlar om och utifrån Carins 
predikan igår kväll vill jag uppmana dig att ta plats i barns och ungdomars liv. Din 
livshistoria är avgörande. Det är viktigt att ni kommer till tals. Att ni ber för barn och unga 
i era föreningar. Och om ni inte har någon förening, ja, be då för att ni får det. Vi behöver 
era förböner. Det är stort att få vara ordförande för Equmenia, världens bästa barn- och 
ungdomsorganisation. Tillsammans är vi starka. Jag vill uppmana er att tänka särskilt på 
ett barn eller en ungdom som finns i era liv och ha henne eller honom som ert specifika 
böneämne framöver.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att ta rapporten till protokollet. 
 

58. Gemensam löneadministration – Beslut  
Ann-Christin Lindbom, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Det var många som tyckte att det här var en viktig fråga. Det är mycket att hålla rätt på 
med löner, barnledighet, semestrar, pensioner. Och det måste ju bli rätt. På grund av de 
snåriga skrivningar och regler som finns kring detta, så börjar det bli svårt att få folk att 
vilja vara kassörer i församlingarna.  
Många yrkade bifall till både kyrkostyrelsens och motionärernas förslag. Det kom också 
ett nytt yrkande som både motionär och kyrkostyrelsen ställde sig bakom. På 
klotterplanket var det inte många kvadratcentimeter tomma och där fanns många bra 
tankar att ta med i det kommande arbetet.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från Luleå missionsförsamling, Hedlundakyrkan, Umeå, Kortedala frikyrkoförsamling och 
kyrkostyrelsen: 
att uppdra åt kyrkostyrelsen  

att  till kyrkokonferensen 2017 återkomma med en rapport angående 
ett eller flera konkreta erbjudanden som stödjer församlingarnas 
löneadministration. 

att i nästa steg utreda behov, förutsättningar och möjligheter att på 
olika sätt understödja församlingarnas arbete med 
ekonomiadministration. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att uppdra åt kyrkostyrelsen  

att  till kyrkokonferensen 2017 återkomma med en rapport angående 
ett eller flera konkreta erbjudanden som stödjer församlingarnas 
löneadministration. 
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att i nästa steg utreda behov, förutsättningar och möjligheter att på 
olika sätt understödja församlingarnas arbete med 
ekonomiadministration. 

 
59. Val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare 

Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens förslag. Det hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 60-61. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till kyrkoledare välja Lasse Svensson. 
att till biträdande kyrkoledare välja Olle Alkholm och Sofia Camnerin. 

 
60. Val av regional kyrkoledare Region Nord 

Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens förslag. Det hade funnits tryckt i 
föredragningslistan på sid. 61. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till regional kyrkoledare i region Nord välja Lena Bergström. 
 

61. Val till ansvarsnämnden 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till ansvarsnämnd för Equmeniakyrkan med en mandatperiod på fyra år utse 

Olle Alkholm, Peter Bernhardsson, Sofia Camnerin, Lilian Edman samt Fredrik 
Södertun. 

 
62. Ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan – Beslut  

Eftersom förslaget angående ny kyrkohandbok för Equmeniakyrkan endast kunde antas 
eller avslås hade stationen på påverkanstorget ingen processledare. Ledamöter från 
kyrkostyrelsen och personal som arbetat med frågan på kansliet bemannade stationen.  
 
Hans Andreasson, kyrkostyrelsen, rapporterade från påverkanstorget: 
Sedan 2013 har vi arbetat med en ny kyrkohandbok. Vi har nu som förslag att motta en ny 
kyrkohandbok för Equmeniakyrkan. Från påverkanstorget kom det flera medskick, 
synpunkter och förslag. Det är det den här processen går ut på. Ni har nu fått en blå bok 
och fler kommer att gå ut till församlingar och medarbetare. Tanken är att vi nu ska pröva 
att använda den under minst två år för att sedan utvärdera och eventuellt revidera innan 
kyrkokonferensen kommer att få ett förslag till handbok att sedan anta.   
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att ta emot kyrkohandboken för användning i Equmeniakyrkans församlingar. 
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Ombud från Equmeniakyrkan, Växjö, St Peters kyrka, Stockholm, Jakobsbergskyrkans 
församling, Equmeniakyrkan Mariestad, Uppsala missionsförsamling, Equmeniakyrkan 
Alstermo, Älvsjö missionsförsamling, Bodakyrkans baptistförsamling, Missionskyrkan i 
Storuman, Trollhättans missionsförsamling, Equmeniakyrkan Vårgårda, Luleå 
baptistförsamling, Linköpings missionsförsamling, Betlehemskyrkan, Göteborg, 
Immanuelskyrkan, Stockholm, samt Equmeniakyrkan Motala lämnade följande 
anteckning till protokollet: 
”Musikens roll är bärande i gudstjänstens rytm och dess olika uttryck är en tillgång för 
ett integrerat och rikt gudstjänstflöde" (s 9 i Kyrkohandboken). I den nya handboken sägs 
också inledningsvis att alla texter kan såväl talas som sjungas. Detta är mycket positivt 
och lyfter musikens viktiga roll i gudstjänsten. Våra gudstjänster består till ca 30-40 % av 
sång och musik. Delen "Gudstjänst" i Equmeniakyrkans nya kyrkohandbok syftar till att 
föda kreativitet i gudstjänstarbetet. Bra så! De ramar som ges hjälper gudstjänstledare 
och predikant att skapa ett flöde i gudstjänsten där varje del stärks. Dock saknas en 
djupare reflektion kring musikens teologi och funktion. Allt för ofta hamnar vi i en 
diskussion om genrer och vad som är "bra" eller "dåligt". Genom att lyfta musikens roll i 
vår handbok kan det skapas kreativa samtal om musikens plats och funktion i 
gudstjänsten. Det behövs inte förslag på vilka sånger och psalmer som kan användas - 
snarare en hjälp att tänka kring hur musik kan bidra, hjälpa/stjälpa gudstjänstens flöde 
och intention. 
 

63. Presentation av kyrkostyrelsevalet 
Utgår då beslutet fattades med acklamation under punkten 42. 
 

64. Val av tre revisorer och två ersättare  
Ann-Christin Lindbom presenterade valberedningens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till revisorer för ett år utse Jonas Grahn, Gunnar Sjödelius och Lars-Peter 
Götborg. 
att till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius och Börje Eidenskog. 
 

65. Val av verksamhetsgranskande utskott 
Ann-Christin Lindbom presenterade valberedningens förslag. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att till verksamhetsgranskande utskott 2017 utse Leif Nilsson; sammankallande, 

Karin Kopparmalms, Bo Paulsson och Gunvor Sharp. 
 

66. Val till valberedningen 
Presidiet presenterade ett förslag till valberedning. 
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66.1. Val av tre ledamöter på tre år 
Equmenia föreslår kyrkokonferensen 
att välja Moa Nilsson Forssén till ledamot i valberedningen. 
 
Avgående ledamöter i valberedningen föreslår kyrkokonferensen 
att välja André Bertilsson till ledamot i valberedningen. 
 
Regionala kyrkoledare föreslår kyrkokonferensen 
att välja Christina Karlsson till ledamot i valberedningen. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att välja ledamöter enligt förslaget. 

 
66.2. Val av ordförande och vice ordförande 
Kyrkokonferensen beslutade 
att välja Anna-Carin Persson Stenbäck till ordförande i valberedningen. 
att välja Gunnel Näsfors till vice ordförande i valberedningen. 
 

67. Ordförandeskifte 
Börje Wennberg övertog ledningen av förhandlingarna. 
 

68. Verksamhetsplan 2017/2018 – Beslut  
Olle Hilariusson, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
Verksamhetsplanen presenterades bra häromdagen. Många upplevde dock att de saknade 
något i verksamhetsplanen och ett antal yrkanden lades. Bifall yrkades till dessa samt till 
kyrkostyrelsens förslag.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen: 
att  anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2017/2018. 
att riktningsmål 2 får följande lydelse: 

… tar ett övergripande ansvar och ger inspiration och redskap så att nya 
församlingar och gemenskaper grundas och att återplanteringar kan inledas. 

 
från kyrkostyrelsen och Styrsö missionskyrka: 
att riktningsmål 1 får följande lydelse: 

… utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former 
för bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus och där tro får födas, 
delas och fördjupas. 
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från Fiskebäcks missionsförsamling: 
att riktningsmål 2 får följande lydelse: 

… tar ett övergripande ansvar för att nya församlingar grundas genom att ge 
inspiration och redskap och bilda gemenskaper. 

att regionala församlingsplanterare på sikt anställs med början i storstäderna. 
att riktningsmål 5 får följande lydelse: 
 … är en profetisk röst i samhället och i kyrkan. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att satsa på att nå ut genom både traditionella och nya 

medier. 
 
från Immanuelskyrkan, Stockholm: 
att kyrkans diakonala arbete lyfts upp som ett eget område i verksamhetsplanen. 
att uppdra åt kyrkostyrelsen att formulera ett övergripande mål för området. 
 
från Brokyrkan, Åtorp, och Trefaldighetsförsamlingen, Örebro: 
att  i verksamhetsplanen särskilt lyfta fram verksamhetsområde som beskriver 

behovet av arbetet med teologisk fördjupning i kyrkan. 
 
från Lunds baptistförsamling: 
att uppmana kyrkostyrelsen att låta ta fram en tydlig och kraftfull strategi för hur 

ungdomar i större omfattning ska få växa in i församlingen och utveckla sin 
kristna tro och sitt engagemang i samhället. Arbetet bör ske i samarbete med 
Equmenia och andra engagerade personer och omfatta resursbehov och 
pedagogik, kommunikation och marknadsföring i församlingarna samt ingå i 
Equmeniakyrkans utbildnings- och utvecklingsstrategi. 

 
från Equmeniakyrkan, Östersund, och Brunflo missionsförsamling: 
att en pionjärsatsning omfattande fem år görs i Jämtland med ett team bestående av 

en pastor, en diakon och en ungdomsledare. Detta för att stödja 
glesbygdsförsamlingarna i evangelisation och engagemang för flyktingar. 

 
Presidiet föreslog en propositionsordning där lydelse för de olika riktningsmålen 
behandlades först, därefter tilläggsyrkanden för att sedan ställa hela den då beslutade 
verksamhetsplanen i sin helhet för beslut. 
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Kyrkokonferensen beslutade 
att godkänna propositionsordningen. 
att riktningsmål 1 får följande lydelse: 

… utmanar och stödjer församlingar att skapa språk, mötesplatser och former 
för bekräftelse av tro, för överlåtelse till Jesus Kristus och där tro får födas, 
delas och fördjupas. 

att riktningsmål 2 får följande lydelse: 
… tar ett övergripande ansvar och ger inspiration och redskap så att nya 
församlingar och gemenskaper grundas och att återplanteringar kan inledas. 

att  därefter anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2017/2018. 
 

69. Budget 2017 – Beslut 
Magnus Kronberg, processledare, rapporterade från påverkanstorget: 
På stationen förekom en hel del samtal och debatt. Det var dock inte i första hand själva 
budgetförslaget som diskuterades utan diskussionerna handlade om frågor gällande 
försäljningen av fastigheten Missionsskolan 1, svårigheter att förstå ekonomirapporter och 
om hur mycket papper som vi gör av med i samband med våra kyrkokonferenser.  
 
Följande yrkanden ställdes: 
från kyrkostyrelsen: 
att anta den föreslagna budgeten för 2017. 
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att anta den föreslagna budgeten för 2017. 

 
70. Enkla frågor till kyrkoledarna 

Punkten utgick då inga enkla frågor hade inkommit.  
 

71. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2017 
Lasse Svensson presenterade kyrkostyrelsens beslut om att ha kyrkokonferens i Vårgårda 
2017. Han visade också en kort film som bjöd in till Vårgårda.  
 
Kyrkokonferensen beslutade 
att notera detta i protokollet. 

 
72. Avtackning av avgående styrelseledamöter och eventuellt andra förtroendeuppdrag 

Hans Andreasson, Lars Dalesjö och Christer Jonsson från kyrkostyrelsen, Ann-Christin 
Lindbom, valberedningens ordförande, samt Birgitta Lorentzi och Gunnar Wickman, 
revisorer, avtackades för sina uppdrag. Samtliga avtackades med en present och applåder. 
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Kyrkokonferensen beslutade 
att notera detta i protokollet. 
 

73. Avslutning 
73.1. Tack 
Ordförande Börje Wennberg framförde sitt och presidiets tack till konferensens ombud. 
Han lämnade sedan ordet till Tomas Bjöersdorff. Tomas Bjöersdorff framförde ett tack till 
presidiet, vilka även de avtackades med en present och applåder. Ett varmt tack riktades 
också till Stockholms församlingar och barnkonferensen. 
 
73.2. Avslutning  
Tomas Bjöersdorff förklarade kyrkokonferensen avslutad. 
 
Vid protokollet: 
 
 
 
 
Helen Åkerman   Ingrid Jonsson 
Sekreterare   Sekreterare 
 
 
Justeras: 
 
 
 
 
Börje Wennberg  Sofia Eklund  Rebecca Sundberg 
Ordförande  Ordförande  Ordförande 
 
 
 
 
Eva Karlsson   Maj Ståhl 
Justerare    Justerare 


