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Protokoll kyrkokonferensen 2017 
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans sjätte kyrkokonferens 25–27 maj 2017. Vid 
konferensen deltog 603 ombud och 306 församlingar var representerade. 

 
1. Inledning 

Kyrkostyrelsens ordförande Tomas Bjöersdorff inledde konferensen: 
Jag har fått privilegiet att hälsa var och en av er hjärtligt välkomna när vårt samfund för 
sjätte gången möts till kyrkokonferens. Jag riktar mig dels till alla er som befinner er här i 
Tångahallen i Vårgårda men också till er som följer förhandlingarna via nätet. Varmt 
välkomna! 

 
Årets konferens har temat Gud gör något nytt. Jag tycker det är ett väldigt bra tema som 
ger uttryck för att Equmeniakyrkan är under ständig utveckling i en föränderlig omvärld 
och att vi får känna att vi blir ledda av Herren att efter bästa förmåga lyssna, känna och 
se på vårt uppdrag som kyrka och församlingar. 

 
Temat flirtar också med mycket annat som är nytt. Jag tänker bl. a. på formerna för årets 
kyrkokonferens och att vi lämnat storstaden till förmån för landsbygden och Vårgårda. 
Sätten som vi anlänt hit och boendeformerna är lite annorlunda. Det påminner mig lite om 
min farfar Ansgar som var ”cyklande evangelist” runt omkring Tillberga i Västmanland 
och som tog cykeln i slutet av 40-talet och cyklade med övernattning i en lada utmed 
landsvägen de 15 milen till Stockholm för att vara med på Missionsförbundets 
årskonferenser. 

 
Något annat som också är nytt är att vi under årets förhandlingar kommer att jobba efter 
en ny Manual för beslutsfattande, som bygger på konsensusmetoder. Sannolikt kommer 
vi få uppleva kontraster mot vad vi är vana vid och som kan ge upphov till viss munterhet, 
men också förvirring. Med hjälp av ett fullfjädrat presidium så kommer vi få den hjälp vi 
behöver för att bli överens om de många beslut som vi under dessa dagar ska fatta. 

 
Som ni redan sett i inbjudan så blir det dagar som inte bara handlar om förhandlingar. 
Här finns så mycket mer att upptäcka och att göra. Min högsta önskan är ändå att vi får 
tillfällen att mötas, lära känna varandra och få den där goa konferenskänslan som vi 
också får bära med oss hem till våra församlingar. 

 
Med dessa ord förklarar jag kyrkokonferensen 2017 för öppnad. 

 
2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen 

Ordförande: Tomas Bjöersdorff 
 

2.1. Val av presidium 
2.1.1. Informationssession 
Valberedningens ordförande Andreas Abrahamsson presenterade valberedningens 
förslag. 

 



	

2.1.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
2.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till presidium välja Sofia Eklund, ordförande, Erik Elfgren, vice ordförande, 
Helena Höij, vice ordförande, Kim Lillskog, sekreterare, Emil Tullstedt, bildsekreterare 
och Helen Åkerman, metodstödjare 

 
2.2. Val av protokolljusterare 

2.2.1. Informationssession 
Andreas Abrahamsson presenterade valberedningens förslag. 

 
2.2.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
2.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till justerare välja Olof Johnsson och Carin Hemmati 

 
2.3. Val av rösträknare 

2.3.1. Informationssession 
Andreas Abrahamsson presenterade valberedningens förslag. 

 
2.3.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
2.3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till rösträknare vid sluten omröstning välja Rune Johansson, Gunrud Lind, 
Catharina Lundeteg, Inge Lundeteg, Maria Svalfors, Elina Skarin, Niclas Clausén, Jan 
Levén, Filip Nordin, Nicolina Holmgren, Rune Larsson, Maria Johansson, Anna-Lena 
Janseus, Dagny Blad och Gunnar Bladh. 
att till rösträknare för öppen omröstning välja Bengt Dedorsson, Ingalill Dedorsson, 
Bo Edvardsson, Gunbritt Edvardsson, Ragnar Brugård, Jessica Elnefred, Gabriella 
Enblom, Ralph Engstrand, Victoria Gejrot, Tommy Aronsson, Bernt Åkerblad, 
Elisabeth Abrahamsson, Birgitta Jacobsson, Ann-Christin Ohlsson och Alf Englund. 
 
Tomas Bjöersdorff lämnade över ordförandeklubban till kyrkokonferensens 
ordförande Sofia Eklund, som tackade för förtroendet och övertog ledningen av 
förhandlingarna. 
 
 

 



	

3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande 
Ordförande: Sofia Eklund 

 
3.1. Informationssession 
Tomas Bjöersdorff informerade om att kallelse hade skickats till församlingarna 23 
november 2016 och då också lagts ut på hemsidan och i sociala media. Handlingar hade 
funnits tillgängliga på Equmeniakyrkans hemsida den 24 april. Information om detta hade 
då också mejlats till samtliga församlingar, ordförande och kassörer. Handlingarna hade 
också mejlats ut till alla som var anmälda den 24 april samt den 16 maj. Ombuden kunde 
vid anmälan ange om de ville ha handlingarna utskrivna när de kom till Vårgårda. I 
informationen till församlingarna informerades också om möjligheten att beställa 
utskrivna handlingar före konferensen till självkostnadspris. Detta erbjudande använde 
sig 4 personer av. 

 
3.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att förklara kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst. 

 
4. Konferensens arbetssätt 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

4.1. Informationssession 
Metodstödjaren Helen Åkerman presenterade konferensens arbetssätt inklusive de 
konsensusmetoder kyrkokonferensen 2016 beslutade att använda under 
kyrkokonferensen 2017 och 2018. 
Beslutet att använda konsensusmetoder i konferensen är inspirerat av de metoder för 
beslutsfattande som används i United Church of Australia och Kyrkornas världsråd och 
historiskt sett även i kväkarrörelsen som ser beslutsfattande som en del av den 
gemensamma religiösa erfarenheten. 
Utifrån Manual för beslutsfattande presenterades de olika momenten, 
informationssessionen, övervägandesessionen och beslutssessionen, i metoden.  
Kyrkostyrelsen anmälde att följande personer har yttrande- och förslagsrätt i 
kyrkokonferensen: Andreas Abrahamsson, Mia Berggren, Sören Carlsvärd, Marianne 
Dahl Radhe, Rune W. Dahlén, Carin Dernulf, Christina Grafström, Magdalena 
Gustafsson, Olle Hilariusson, Petter Jakobsson, Klas Johansson, Marie Lindholm, Leif 
Nilsson, Åsa Paborn, Bertil Svensson, Gerard Willemsen och Ingemar Ångman. 
Matilda Eriksson, Kortedala, ställde en klargörande fråga angående vilka roller de 
personer anmälda att få yttrande- och förslagsrätt har i konferensen, vilket besvarades. 
De som föreslogs få yttrande- och förslagsrätt var föredragande motionärer och 
kanslianställda samt de personer som inbjudits att lämna information till konferensen. 
 
 

 



	

4.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
4.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att ta emot kyrkostyrelsens anmälan om yttrande- och förslagsrätt till konferensen 
att  utöka talartiden för presentationer enligt den planering som mötespresidiet 
förberett 
att kyrkokonferensens förhandlingar pågår torsdag kl 10.30-12.00 och 13.30-

15.15, fredag kl 13.30-15.15 samt lördag kl 9.30-12 och 13.30-15.45 
att genomföra samtalstorg fredag kl 9.30-12.00 
att som processledare på samtalstorget utse Anders Jonåker, Erik Elfgren, Jenny 

Dobers, Kim Lillskog, Maria Brunander, Sofia Eklund och Ulla Marie Gunner 
 
5. Fastställande av föredragningslista 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

5.1. Informationssession 
Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens förslag. 

 
5.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Peter Lindroos, Equmeniakyrkan Alingsås, föreslog konferensen att lägga till ytterligare 
en punkt på föredragningslistan angående ensamkommande flyktingbarn från 
Afghanistan. 
Sofia Eklund informerade om vad som står i Equmeniakyrkans stadgar om hur ärenden 
anmäls till konferensen och att detta tillvägagångssätt bryter mot stadgarna. 
Stöd för förslaget yttrades och presidiet presenterade sitt förslag till beslut i frågan. 
En kort diskussion kring presidiets förslag följde innan kyrkokonferensen gick in i 
beslutssession. 

 
5.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att fastställa den föreslagna föredragningslistan med tillägg av en punkt angående 

situationen för ensamkommande flyktingbarn. 
 
6. Presentation och välkomnande av gäster 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Lasse Svensson, kyrkoledare, Gerard Willemsen, chef för internationella enheten och 
Tomas Bjöersdorff hälsade följande gäster välkomna till kyrkokonferensen: 
Joseph Rivera från Iglesia Morava de Nicaragua 
Franklin Riera och hustrun Sylvia Mendoza från Iglesia del Pacto Evangélico del Ecuador 
Izemengia Boniface Unshe Onton och hustrun Mbo Osawa Marie-Louise från 
Communauté des Eglises Baptistes Unies (CEBU), Demokratiska Republiken Kongo 
(Kinshasa) 



	

Diafuanakana Edi Diantete Marcel och hustrun Misundidi Diantete Henriette från 
Communauté Evangélique du Congo, CEC, Demokratiska Republiken Kongo (Kinshasa) 
Edouard Moukala från Eglise Evangélique du Congo, CEC, Republiken Kongo 
(Brazzaville) 
Erki Tamm från Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liit (EEKBKL), 
Estland 
Ge Baojuan från Hubei Christian Council, Kina 
Gary Walter och hustrun Nancy Walter från Evangelical Covenant Church, USA 
Hidehiko Fujita och hustrun Tamae Fujita från Nihon Seiyaku Kirisuto Kyoodan, Japan 
Jörgen Thaarup, Metodistkyrkan 
Jörgen Röllgårdh, Svenska kyrkan 
Magdalena Dahlborg, Katolska kyrkan 
Christel Lindgren, Frälsningsarmén 
Olle Kristenson, Sveriges Kristna Råd 
Åsa Paborn, Bilda 
Frank Åkerman, Hela människan 
Rune W Dahlén, Teologiska Högskolan Stockholm 
Olle Hilariusson, Bromma folkhögskola 
Petter Jakobsson, Diakonia 
Carin Dernulf, Equmenia 

 
Pastor Izemengia Boniface Unshe Onton lämnade en hälsning till konferensen och 
tackade för det varma välkomnandet till Sverige och Vårgårda samt det goda samarbete 
som finns mellan Equmeniakyrkan och samarbetskyrkorna.  

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att föra hälsningen till protokollet. 

 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, berättade att konferensen mottagit hälsningar från 
Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Evangeliska frikyrkan, Hindustani Covenant Church, 
Indien, Svenska Alliansmissionen, Skara stift och Svenska kyrkan. 
Equmeniakyrkan har skickat hälsningar från kyrkokonferensen till Adventistsamfundet, 
Evangeliska frikyrkan, Evangeliska fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Katolska 
kyrkan, Pingst - Fria församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Sveriges 
kristna råd och Svenska Kyrkan. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2016 

Ordförande: Helena Höij 
 

7.1. Informationssession 
Miriam Carlsson, kyrkostyrelsen, och Lasse Svensson presenterade 
verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen hade funnits tryckt i en bilaga till 
föredragningslistan. Marianne Dahl Radhe, administrativ chef, presenterade 



	

årsredovisningen för 2016. Årsredovisningen hade funnits tryckt i en bilaga till 
föredragningslistan.  

 
7.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
7.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att lägga verksamhetsberättelsen och årsredovisningen för 2016 till handlingarna. 

 
8. Revisorernas berättelse 

Ordförande: Helena Höij 
 

8.1. Informationssession 
Helena Höij läste upp revisorernas uttalande till konferensen.  

 
8.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
8.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 
9. Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen 

Ordförande: Helena Höij 
 

9.1. Informationssession 
Klas Johansson, verksamhetskoordinator, presenterade hur kyrkostyrelsen och kansliet 
hade arbetat med de beslut som fattades vid kyrkokonferensen 2016 och som inte 
återkommer som egna punkter vid årets kyrkokonferens. 

• Den ekumeniska överenskommelsen med Svenska kyrkan är nu antagen av 
Svenska kyrkan också och en arbetsgrupp har tillsatts. Olle Alkholm deltar i den 
från Equmeniakyrkan.  

• Vi är mitt inne i processen med att använda Manual för beslutsfattande. Under 
året har information successivt kommit upp på hemsidan i form av både text och 
filmer. Före kyrkokonferensen hölls 12 regionala mötesplatser där 300 personer 
från ca 125 församlingar deltog som förberedelse inför kyrkokonferensen.  

• Uttalandet angående Inga kärnvapen i Sverige skickades omedelbart efter 
konferensen till regering och riksdag. 

• Angående små församlingars framtid har en enkätundersökning genomförts i 
samarbete med regionala kyrkoledare. En första sammanställning finns och 
tanken är att underlaget ska leda till en policy som beräknas vara klar i början av 
hösten.  

• Beslutet att arbeta med vägledning som stöd för församlingarnas initiativ för 
engagemang och inkludering och mångfaldsarbete har lett till att ett material 



	

angående detta håller på att tas fram. Även det kommer vara klart efter 
sommaren.  

• Sedan förra kyrkokonferensen har ett intensivt arbete med både diakon- och 
pastorsutbildningarna pågått. För diakonutbildningen finns nu en ny 
utbildningsplan där barn- och ungdomsarbetet är en integrerad del. För 
pastorsutbildningen har en ambitiös översyn påbörjats med en anställd 
projektledare. 

• Det finns nu en representant från Equmenia i den grupp som jobbar med 
vägledningsåret.  

 
9.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  

 
9.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att lägga rapporten till handlingarna 
 

10. Yttrande från verksamhetsgranskande utskottet 
Ordförande: Helena Höij 

 
10.1. Informationssession 
Leif Nilsson, verksamhetsgranskande utskottet, presenterade utskottets yttrande.  
Tomas Bjöersdorff presenterade kyrkostyrelsens respons till verksamhetsgranskande 
utskottets rapport. Utskottets yttrande hade funnits tryckt på sid. 6–11 i 
föredragningslistan. Kyrkostyrelsens respons hade funnits tillgänglig på 
Equmeniakyrkans hemsida. 
Tomas Bjöersdorff framförde kyrkokonferensens och kyrkostyrelsens tack till Leif Nilsson 
som avgår från sitt uppdrag i utskottet. 
En klargörande fråga kring formuleringen i punkt 2 punktuella händelser och skeenden 
ställdes. Leif Nilsson förklarade att det var “enskilda” eller “olika” händelser som avsågs. 

 
10.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Två synpunkter angående bildnings- och utbildningsfrågor respektive hur ordet kyrkan 
används i Equmeniakyrkan lyftes. Dessa var dock inte menade som något förslag och 
lämnades utan åtgärd.  

 
10.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att lägga utskottets rapport och styrelsens respons till handlingarna. 

 
11. Fastställande av resultat- och balansräkning 

Ordförande: Helena Höij 
 

11.1. Informationssession 



	

Helena Höij upprepade revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning för 
Trossamfundet Equmeniakyrkan och koncernen. 

 
11.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
11.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet Equmeniakyrkan och 

koncernen. 
 
12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren 

Ordförande: Helena Höij 
 

12.1. Informationssession 
Helena Höij berättade att både revisorerna och verksamhetsgranskande utskottet 
tillstyrker att kyrkokonferensen beviljar kyrkostyrelsen och kyrkoledaren ansvarsfrihet. 

 
12.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
12.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att bevilja kyrkostyrelsen och kyrkoledaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

 
Helena Höij framförde kyrkokonferensens tack till kyrkostyrelsen och kyrkoledarna och 
övrig personal. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att föra kyrkokonferensens tack till protokollet. 

 
13. Verksamhetsplan och budget 
 

13.1. Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med finansieringsutredningen 
Ordförande: Erik Elfgren 

 
13.1.1. Informationssession 
Lasse Svensson och Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, presenterade 
återrapporten. Rapporten hade funnits tryckt på sid. 12–14 i föredragningslistan. 

 
13.1.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
13.1.3. Beslutssession 



	

Kyrkokonferensen beslutade i enighet att 
att lägga rapporten till handlingarna. 

 
13.2. Rambudget för 2018 
Ordförande: Erik Elfgren 

 
13.2.1. Informationssession 
Marianne Dahl Radhe presenterade kyrkostyrelsens förslag till rambudget för 2018. 
Förslaget hade funnits tryckt på sid. 33–38 i föredragningslistan.  
En klargörande fråga kring hur budgeten relaterar till målen i verksamhetsplanen 
ställdes. 
Torbjörn Jacobsson bad att få återkomma med klargörande under samtalstorget, 
vilket accepterades. 

 
13.2.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Maria Brunander 
redogjorde i plenum för samtalet. Ett tryckfel i handlingarna gjorde att det inte 
framgick att förslaget gäller tusentals kronor. På samtalstorget resonerades det kring 
hur kyrkan kan väcka intresse för givande och öka givandet till det gemensamma. 
Kring förslaget att höja anslaget från församlingar till Equmeniakyrkans nationella 
verksamhet uttrycktes viss oro för vilka konsekvenser detta får för församlingarnas 
ekonomi och hur Equmeniakyrkans budgetarbete fungerar i förhållande till att 
anslaget är en rekommendation och att det är osäkert hur många församlingar som 
bidrar med fullt anslag. Även synpunkter på budgetens utformning och presentation 
framkom. Bland annat uttrycktes önskemål om tydligare presentationer och att vissa 
poster skulle specificeras ytterligare samt att eftersom det presenteras ett 
rambudgetförslag i konferensen blir det svårt att sätta sig in i frågan och komma med 
synpunkter.  
 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum diskuterades bl. a. relationen mellan rambudget och 
detaljbudget. Synpunkter angående finansieringsutredningen lyftes också. Dessa 
lämnades utan åtgärd då utredningen redan var lagd till handlingarna.  

 
13.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  anta föreslagna budgeten för 2018. 

 
13.3. Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan 
Ordförande: Sofia Eklund 

 
13.3.1. Informationssession 
Klas Johansson, verksamhetskoordinator, rapporterade angående arbetet med 
innevarande verksamhetsplan utifrån de fem riktningsmålen: 
1. Arbetet med församlingsutveckling har varit i fokus sedan Equmeniakyrkans start. 

120 församlingar har haft handledare och det arbetet fortsätter.  



	

2. Markusåret får sin start i och med konferensen. Det främsta syftet är att lyfta och 
fördjupa bibelbruket.  

3. Det modiga målet att starta 50 nya församlingar och gemenskaper till 2025 kräver 
mycket arbete. En strategi är framtagen och inspiratörer har anställts som en del 
av arbetet att inspirera och utmana församlingar att bli moderförsamlingar. 

4. Internationell och nationell mission hålls samman. Integrationsarbetet har tagit fart 
de senaste åren och kyrkans nationella nivå försöker stötta det så mycket det går. 
Det är också en glädje att vi får både sända och ta emot missionärer.  
Equmeniakyrkan vill utbilda och utrusta till tjänst på olika sätt. Just nu är det två 
utbildningssatsningar som sjösätts; Kompetensutvecklingsprogrammet för 
medarbetare och ungdomsledaråret med särskild inriktning mot ungdomsledare. 

5. När det gäller opinionsfrågorna säger vi i verksamhetsplanen att vi vill vara en 
profetisk röst i samhället. Det handlar om att leverera ett diakonalt och profetiskt 
liv i vår tid. Här jobbar vi tydligt med samarbetspartners som Diakonia och 
Sveriges kristna råd. Juluppropet som samlade ca 80 000 underskrifter för en 
humanare flyktingmottagning är ett bra exempel på detta.  

 
13.3.2. Övervägande session 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  

 
13.3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att notera detta i protokollet. 

 
14. Inkomna motioner 

Ordförande: Helena Höij 
 

14.1. Personalsociala frågor 
14.1.1. Informationssession 
Agne Furingsten, Sala missionförsamling, presenterade motionen som funnits tryckt 
på sid. 14–15 i föredragningslistan. Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens 
yttrande som hade funnits tryckt på sid. 15–17 i föredragningslistan. 

 
14.1.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Sofia Eklund 
redogjorde i plenum för samtalet som tydliggjorde att det finns ett stort behov av att 
samtala om de här frågorna. Många exempel på svåra situationer i församlingar kom 
upp. Det uttrycktes åsikter om att det som görs av Equmeniakyrkan i de här frågorna i 
dagsläget är bra, samtidigt upplevdes dessa insatser inte som tillräckliga. Några 
huvudlinjer som diskuterades var en önskan om ett oberoende stöd i konfliktlösning, 
tydligare kommunikation kring den hjälp som erbjuds i Equmeniakyrkan samt att den 
roll de regionala kyrkoledarna har i dessa frågor inte alltid upplevs som 
oproblematisk. 

 
Ordet lämnades fritt. 



	

När samtalet fortsatte i plenum blev det tydligt att det finns stora problem kring dessa 
frågor i samfundet och att förebyggande insatser är viktiga. Önskemål om 
gemensamma insatser från nationellt kansli var tydliga. 

 
14.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen  
 att  i motionens riktning och med utgångspunkt i kyrkokonferensens 

samtal utreda hur det professionella stödet i personalsociala frågor kan 
förbättras till såväl församlingar som medarbetare. 

 att återkomma med förslag till kyrkokonferensen 2018. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut 
att  i detta utredningsarbete undersöka möjligheterna att teckna ett ramavtal med 
en rikstäckande företagshälsovård. 
 
I försöket att nå en överenskommelse noterades följande invändningar:  
• ett utredningsuppdrag ska inte specificeras på detta sätt. 
• det är svårt att teckna ett rikstäckande avtal. 
• företagshälsovården omfattar inte alltid psykosociala frågor. 

 
14.2. Statistik i kyrkokonferensen 

14.2.1. Informationssession 
Börje Gustavsson, Malmbergets missionsförsamling, presenterade motionen. Den 
hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 17. Han uppmärksammade 
konferensen på ett feltryck i föredragningslistan. Det är han som enskild medlem och 
inte församlingen som skrivit motionen. Sara Möller, kyrkostyrelsen, presenterade 
kyrkostyrelsens yttrande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 17–18. 

 
14.2.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Erik Elfgren 
redogjorde i plenum för samtalet. Samtalet hade rört sig kring hur våra församlingar 
och vår rörelse växer. Även diskussioner kring hur vi pratar om medlemskap hade 
förts samt kring hur statistiken används. 
 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum framkom önskemål om ytterligare statistik i 
handlingarna inför kyrkokonferensen gällande bl. a. var de församlingar som lämnar 
samfundet tar vägen samt om vilka församlingar som hälsar flest medlemmar 
välkomna. Joacim Anesund, ansvarig handläggare på kansliet, rapporterade att 
församlingar som lämnat Equmeniakyrkan under 2016 hade 366 medlemmar.  

 
14.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen  



	

att presentera aktuell statistik över antal församlingar och 
medlemmar i handlingarna till kyrkokonferensen även i 
fortsättningen. 

att  använda statistiken i det strategiska arbetet för en växande kyrka. 
 

14.3. Offrandets teologi i en ny tid 
14.3.1. Informationssession 
Ola Wiktorsson, Hestra missionsförsamling, presenterade motionen. Den hade 
funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 18. Miriam Carlsson presenterade 
kyrkostyrelsens yttrande. Det hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 19. 

 
14.3.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Kim Lillskog 
redogjorde i plenum för samtalet som till stor del bestod av ett utbyte av idéer kring 
offrandet. Erfarenheter av både den praktiska aspekten och samtal i församlingarna 
kring offrande delades. Problem och möjligheter, fördelar och nackdelar lyftes i fråga 
om tekniska lösningar som Swish och kollektomater samt om kollektens plats och 
funktion i gudstjänst och församling. Många uttryckte att samtalet kring detta var 
viktigt att ha i kyrkokonferensen och ännu viktigare i den lokala församlingen.  
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
14.3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att uppdra åt kyrkostyrelsen 

att  utifrån samtalet i kyrkokonferensen och i samverkan med 
församlingarna, arbeta fram ett material kring offrandets teologi och praxis i syfte att 
stimulera samtal och studium i församlingarna kring givande och dess gestaltning i 
gudstjänst- och församlingsliv. 

 
 
15. Återremitterad fråga angående situationen i Israel och Palestina 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

15.1. Informationssession 
Andreas Möller och Göran Bondesson, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens 
samtalsunderlag. Det hade funnits tryckt på sid. 19–23 i föredragningslistan. 

 
15.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Jenny Dobers 
redogjorde i plenum för samtalet. Även Anders Jonåker hade varit processledare på 
stationen. Samtalet berörde många aspekter av frågan. Hur frågan skulle behandlas i 
konferensen diskuterades och röster hördes både till förmån för ett enigt beslut, för att 
det beslut som togs 2013 var tillräckligt och för att det behövdes ett tydligt beslut kring 
just denna konflikt. FN:s och EU:s ställning i frågan berördes och man funderade över 



	

hur konferensen skulle förhålla sig till detta. Önskemål från kristna i området om stöd och 
förböner framfördes. Frågan om rätt till mark och odlingar engagerade.  
 
Ordet lämnades fritt. 
Utöver gemensamt samtal i plenum diskuterades frågan också i bikupor vid upprepade 
tillfällen. De två största samtalsämnena var palestiniers rätt till mark, vatten och odlingar 
samt internationell rätt. När det gäller den internationella rätten diskuterades både vad 
det skulle innebära att kräva att israeliska och palestinska ledare respekterar 
internationell rätt och vad begreppet egentligen står för. En annan viktig fråga i samtalet 
gällde vad det innebär att Equmeniakyrkan i verksamhetsplanen säger sig vilja vara en 
profetisk röst i samhället; får det några konsekvenser och i så fall vilka? Utöver det 
uppmanades till förbön för situationen och till att skapa kontakter i området samt använda 
de kontakter som redan finns.  

 
15.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  be för fred i Israel och Palestina 
att  uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera mänskliga rättigheter 
att  stödja organisationer som arbetar för icke-våld, fred och rättvisa i Israel och 
Palestina 
att  söka kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel och Palestina 

 
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut 
att  uppmana ledare i Israel och Palestina att respektera internationell rätt 
att  uttrycka stöd för israelers och palestiniers lika rätt till vatten, mark och odlingar 

 
16. Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med församlingarnas löneadministration 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

16.1. Informationssession 
Christina Grafström, personalchef och Per Rydwik, kyrkostyrelsen, presenterade 
rapporten som hade funnits tryckt på sid. 23–25 i föredragningslistan. 
Per Rydwik nämnde särskilt att i och med att den framlagda rapporten omfattar och 
hanterar både löne- och ekonomiadminstration anser kyrkostyrelsen att båda att-satserna 
i förra årets konferensbeslut är uppfyllda och föreslår att detta särskilt noteras i 
protokollet. 

 
16.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 

 
16.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att lägga rapporten till handlingarna. 
att notera att föregående års uppdrag från kyrkokonferensen gällande löne- och 

ekonomiadministration därmed är fullgjort. 
 



	

17. Rapport från Bilda 
Ordförande: Erik Elfgren 
 
Åsa Paborn, nytillträdd rektor för studieförbundet Bilda, framförde en hälsning till 
konferensen och presenterade sig själv och förbundet: 
Bildas värderingar inkluderar en önskan om att kunna bidra med frizoner för samtal och 
lärande i samspel med andra. I det samspelet erbjuds ett sätt att hitta perspektiv på sig 
själv och andra. Bildning uppstår i mötet. 
Bildas samarbeten med Equmeniakyrkan och Equmenia har många inriktningar. Aktuella 
kurser och projekt inkluderar bland annat ett gemensamt framtaget material kring 
mänsklig värdighet och inkludering. Många samarbeten görs med fokus på nyanlända 
och det svenska språket. Bilda arrangerar seminarier och möten tillsammans med 
Equmeniakyrkan under Almedalsveckan och i ett samarbete med Equmenia aktualiseras 
välkomnandet av olikheter och barn i behov av särskilt stöd. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
18. Ansvarsnämnden, stadgeändring § 16 samt ansvarsnämndens instruktion 

Ordförande: Erik Elfgren 
I föredragningslistan var frågan uppdelad mellan stadgeändring och instruktionen. I 
kyrkokonferensen behandlades de båda delarna som en enhet. 

 
18.1. Stadgeändring samt ansvarsnämndens instruktion 

18.1.1. Informationssession 
Olle Alkholm och Johan Adolfsson, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens 
förslag. Det hade funnits tryckt på sid. 25–29 i föredragningslistan. Eftersom förslaget 
innebär en stadgeändring hade det också skickats till församlingarna två månader 
före kyrkokonferensen. 

 
18.1.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Ulla Marie 
Gunner redogjorde i plenum för samtalet. Samtalet på torget behandlade motivet till 
förändringen och vad förändringen innebär. Ett förslag om att flytta punkten 1 i 
instruktionen till stadgarna istället lyftes. Ett förslag om att det ska vara 
kyrkokonferensen som även utser överklagandefunktionen kom också på 
samtalstorget. I arbetsordningen uppskattades att instruktionerna blivit tydligare, dock 
rådde viss osäkerhet kring återrapportering vid beslut. Önskemål om en ökad 
tydlighet gällande tystnadsrätten för ledamöter i ansvarsnämnd och 
överklagandefunktion vid själavårdssamtal med ordinerade kollegor uttrycktes också.  
 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum lyftes ytterligare frågetecken kring ansvarsnämndens 
uppdrag. Dessa besvarades med sakupplysningar. Utöver detta uppmärksammades 
konferensen också på problematiken när en avstängd medarbetare återgår i tjänst 
och de konsekvenser det kan få för anmälaren.  

 



	

18.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  flytta punkt 1 i förslaget till ny arbetsordning till punkt 2 i förslaget till nya 

stadgar. (Stryks därmed i arbetsordningen.) 
att  i punkt 4 i förslaget till nya stadgar lägga till "Ändringar i arbetsordningen ska 

rapporteras till kyrkokonferensen." 
att  i punkt 6 i förslaget till nya stadgar byta ut "kyrkostyrelsen" mot 

"kyrkokonferensen". 
att  med dessa förändringar anta förslaget till stadgar. 
att  i punkt 14 b i Arbetsordning för ansvarsnämnden byta "viss tid" mot "fastställd 

tid". 
att  med den förändringen anta förslaget till Arbetsordning för ansvarsnämnden. 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen  

att  utvärdera återkoppling till anmälare 
att  uppmärksamma problematiken gällande tystnadsrätten för 
ledamöter i ansvarsnämnd och överklagandefunktion vid själavårdssamtal 
med ordinerade kollegor. 

 
18.2. Val till ansvarsnämnden 

18.2.1. Informationssession 
Erik Elfgren presenterade kyrkostyrelsens förslag till ordförande och vice ordförande i 
ansvarsnämnden. 

 
18.2.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 

 
18.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att till ordförande i ansvarsnämnden utse Olle Alkholm. 
att  till vice ordförande i ansvarsnämnden utse Sofia Camnerin. 

 
19. Aktuell information 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, berättade om den attack som under 
konferensen drabbat den koptiska kyrkan och ledde konferensen i förbön över 
situationen. Hon berättade också visionen att grunda 50 nya församlingar och något om 
hur kyrkostyrelsen planerar att arbeta vidare med frågan. 

 
Lasse Svensson och Helena Wiberg, koordinator för ungdomsledarutbildningen, 
presenterade den nya utbildningen för ungdomsledare inom Equmeniakyrkan och 
Equmenia. Utbildningen har kommit till efter det beslut som togs i kyrkokonferensen 2015 
och genomförs i samarbete med Equmenia och Södra Vätterbygdens Folkhögskola. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  notera detta i protokollet.  



	

 
20. Aktuell ekumenisk information  

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Lasse Svensson och Petter Jakobsson, Diakonia, presenterade projektet som görs 
tillsammans med Svenska Alliansmissionen, inför nästa riksdagsval där valambassadörer 
utbildas för att möjliggöra många politiska samtal. 

 
Olle Alkholm presenterade Equmeniakyrkans ekumeniska samarbeten. I Sverige är 
Equmeniakyrkan genom Lasse Svensson ordförande för Sveriges Kristna Råd och 
internationellt är Equmeniakyrkan en del av flera världsorganisationer. 
 
Equmeniakyrkan kommer 2021 att arrangera World Methodist Conference i Göteborg 
tillsammans med metodisterna i Norge och Danmark. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  notera detta i protokollet.  

 
21. Rapport från Equmenia 

Ordförande: Helena Höij  
 

Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf framförde en hälsning och berättade om 
Equmenias olika verksamheter och aktuella projekt. Equmenias ordförande Ludvig 
Essebro lämnade ett vittnesbörd om hans uppväxt i Equmenia och att hans engagemang 
i Equmenia grundar sig i en önskan att ge andra samma möjligheter som han fick som 
ung i kyrkan. Han talade också om att Equmenias och Equmeniakyrkans frågor är 
gemensamma frågor och att vi tillsammans erbjuder en viktig generationsöverskridande 
mötesplats. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 
 

22. Avtackning av ordinerade medarbetare som under året fyller 67 år 
Ordförande: Helena Höij 

 
Kyrkoledarna Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin tackade de ordinerade 
medarbetare som under året fyller 67 år för lång och trogen tjänst samtidigt som de 
fortsätter vara Guds tjänare. Sofia Camnerin läste 1 Thess 1:4. Lasse Svensson och Olle 
Alkholm delade ut medaljer. Kyrkokonferensen tackade med en lång, varm applåd. 

 
Följande medarbetare tackades: 
Anders Johansson, Anders Strömberg, Ann-Christin Lundgren, Ann-Kristin Vårbacka, 
Annemaj Östman, Barbro Ehliar, Birgitta Ljunggren, Bo Forsberg, Cecilia Brorsdotter, 
Christer Hambre, Ebbe Sundström, Fred Nilsson, Greger Svensson, Gunnar Ånskog, 
Göran Gunner, Ingvar Stenberg, Kenneth Carlonberg, Kristina Färdeman, Lars-Ove 
Arnesson, Leif Carlsson, Lena Wentzel, Lennart Bergvall, Lennarth Betnér, Lennarth 
Nilsson, Maj Ibbinger, Mariah Ander, Nils-Gunnar Bergander, Per-Gunnar Andersson, 



	

Peter Wärnelid, Pär Hugosson, Robert Bådagård, Runar Eldebo, Ruth Frisell, Solveig 
Högberg, Staffan Engblom, Stefan Sjöblom, Svante Mjönes, Sven Holmqvist, Sören 
Carlsvärd, Teta Backlund, Tommy Holmberg, Tommy Ydreborg, Walla Carlsson, Örjan 
Samuelsson. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att föra kyrkokonferensens tack och medarbetarnas namn till protokollet. 

 
23. Beslut om ordination 
Ordförande: Helena Höij 

23.1. Informationssession 
Rune W Dahlén och Marie Lindholm presenterade de pastors- och diakonkandidater som 
föreslås ordineras under årets kyrkokonferens. 

 
23.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
23.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Linda Andersson, Anna-Lena 

Christensen, Anna-Karin Elebjörk Wahlström, Maria Fahlcrantz, Anne-Marie 
Holmqvist, AnnaMaria Rose samt Charlotte Rosengren. 

att  till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera EvaMarie Brännström, Maria 
Fässberg Norrhall, Kennet Heinevik, Esther Kazen, Hanna-Sara Leones, Josué 
Leones, Oscar Molneryd, Matilda Nilsson, Phillip Taylor, Kajsa Werling samt 
Elin Westöö. 

 
24. Mottagande av pastorer från andra samfund 

Ordförande: Helena Höij 
24.1. Informationssession 
Rune W Dahlén presenterade de pastorer som föreslås mottas från andra samfund. 
 
24.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
24.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till pastorer i Equmeniakyrkan välkomna Christina Andersson, Saoud Bahhi, 

Bengt-Göran Backman, Mats Polsten och George Youssef. 
 
25. Rapport från Teologiska högskolan 

Ordförande: Helena Höij 
 

Rune W Dahlén framförde en hälsning från Teologiska Högskolan och presenterade 
skolans utbildningar. I år förväntas antagningsnämnden anta rekordmånga 



	

pastorskandidater. Församlingarna uppmanades vara grunden i kyrkans rekrytering av 
medarbetare.  

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
26. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen  

Ordförande: Sofia Eklund 
 

26.1. Informationssession 
Pia Karlsson, valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 

 
26.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
26.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att kyrkostyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och ordförande under kommande 

verksamhetsår. 
 
27. Val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

27.1. Informationssession 
Magdalena Gustafsson, valberedningen, presenterade valberedningen och dess arbete 
inför kyrkokonferensen 2017. Det är fyra ledamöter i kyrkostyrelsen vars mandatperiod 
går ut. Per Rydwik hade avböjt omval. Susanne Rodmar föreslås bli ny ordförande. Det 
innebär att hennes plats i kyrkostyrelsen också behöver ersättas.  

 
Magdalena Gustafsson, Sten Gullberg och Pia Karlsson från valberedningen 
presenterade valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter i 
kyrkostyrelsen: 
Susanne Rodmar, Rimbo, ordförande, nyval 
Göran Bondesson, Linköping, omval 
Miriam Carlsson, Göteborg, omval 
Gunnar Ekström, Bohus-Malmön, nyval 
Gustav Fransson, Göteborg, nyval 
Margareta Larsson, Knivsta, omval 

 
Kandidaterna hade funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan på sid. 53–55. 
Dessa presenterades också kort i konferensen.  

 
27.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Staffan Andersson, Guntorp, kommenterade att enligt valberedningens förslag får 
kyrkostyrelsen en begränsad geografisk spridning  



	

Pia Karlsson, valberedningen, bejakade att spridningen är en svår fråga som de har 
arbetat med och tackar för idéerna de fick vid samtalstorget för fortsatt arbete. 

 
27.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att till ordförande välja Susanne Rodmar, Rimbo. 
att till ledamöter med en mandattid om tre år välja: Göran Bondesson, Linköping; 

Miriam Carlsson, Göteborg; Gustav Fransson, Göteborg; Gunnar Ekström, 
Bohus-Malmön och Margareta Larsson, Knivsta. 

 
28. Församlingsförändringar 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera i protokollet att Agapekyrkans församling; Eskilstuna, Djurs 

missionsförsamling, Ekumeniska församlingen i Trollhättan, Gagnefs 
missionsförsamling, Gotlands västra baptistförsamling, Ljusterö 
baptistförsamling, Njutångers missionsförsamling, Norrtälje baptistförsamling, 
Nors missionsförsamling, S:t Matteus församling; Göteborg, Torsåkers 
missionsförsamling samt Wesleyförsamlingen i Huskvarna har upplösts. 

att notera i protokollet att Bergakyrkan i Laxå, Bräcke baptistförsamling, 
Gränsbygdens frikyrkoförsamling; Ekeryd och Hinneryd, Hässjö 
baptistförsamling, Lagadalskyrkan; Strömsnäsbruk, Lammhults 
missionsförsamling, Nynäshamns baptistförsamling samt Östrands 
baptistförsamling har valt att lämna Equmeniakyrkan för att tillhöra andra 
samfund. 

 
29. Rapport från Diakonia 

Ordförande: Erik Elfgren 
 

Petter Jakobsson framförde en hälsning från Diakonia och tackade för det engagemang 
som finns för Diakonia och de miljoner människor som får hjälp av arbetet samt 
rapporterade om aktuella frågor kring kryphål i vapenexporten, möjligheten att vara 
valambassadörer samt om tillträdandet av Diakonias nya generalsekreterare i augusti: 
George Andrén. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
30. Val av regionala kyrkoledare 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

30.1. Informationssession 
 

Olle Alkholm presenterade hur nomineringsarbetet av regionala kyrkoledare hade gått till. 
Kyrkostyrelsen hade bett församlingarna att nominera. Intervjuer och överläggningar inför 
förslaget till konferensen hade sedan genomförts av kyrkostyrelsen och kyrkoledningen. 



	

Förslaget hade presenterats i den tryckta föredragningslistan på sid. 57–58. 
 

30.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig. 

 
30.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att till regional kyrkoledare i region Mitt välja Per-Olof Byrskog 
att  till regional kyrkoledare i region Stockholm välja Jenny Dobers 
att  till regional kyrkoledare i region Svealand Helén Friberg 
att  till regional kyrkoledare i region Öst välja Peter Bernhardsson 
att  till regional kyrkoledare i region Väst välja Tomas Hammar 
att  till regional kyrkoledare i region Syd välja Charlotte Thaarup 

 
31. Rapport från folkhögskolorna  

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Olle Hilariusson framförde en hälsning från Equmeniakyrkan och Equmenias 
folkhögskolor Bromma folkhögskola, Härnösands folkhögskola, Karlskoga folkhögskola, 
Sjöviks folkhögskola och Södra Vätterbygdens folkhögskola samt rapporterade från 
deras arbete som mötesplats och de möjligheter till bildning och växt för många 
människor som folkhögskolorna innebär. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  notera detta i protokollet. 

 
32. Rapport från bildarsamfunden 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Bertil Svensson, Missionskyrkan, Alf Englund, Metodistkyrkan och Sören Carlsvärd, 
Baptistsamfundet, berättade var bildarsamfunden är nu i processen med överföringar och 
avslutande. I Missionskyrkan och Baptistsamfundet finns det fortfarande 
kyrkoavgiftsgivare kvar. Dessa uppmanas att föra över medgivandena snarast till 
Equmeniakyrkan. Equmeniakyrkan och bildarsamfunden har beslutat att uppföra ett 
gemensamt arkivcentrum vid Campus Bromma. I övrigt handlar det mycket om att föra 
över de sista ekonomiska resurserna och hantera vissa tomter och fastigheter som 
kommer till bildarsamfunden när församlingar avslutas. Missionskyrkan och 
Baptistsamfundet har gett ut några böcker som behandlar delar av deras respektive 
historia. Metodistkyrkan är på väg att göra detsamma.  

 
Kyrkokonferens beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
33. Val av tre revisorer och två ersättare  

Ordförande: Erik Elfgren 
 



	

33.1. Informationssession 
Andreas Abrahamsson presenterade valberedningens förslag. 

 
33.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
33.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till revisorer för ett år utse Jonas Grahn (auktoriserad revisor), Gunnar Sjödelius 

och Lars-Peter Göthborg. 
att  till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius (auktoriserad revisor) och 

Börje Eidenskog. 
 

34. Val av verksamhetsgranskande utskott 
Ordförande: Erik Elfgren 

 
34.1. Informationssession 
Andreas Abrahamsson presenterade valberedningens förslag. 

 
34.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttrade sig i frågan. 

 
34.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till verksamhetsgranskande utskott utse Ann-Christin Lindbom, Lund 

(ordförande), Martin Rejler, Eksjö, samt Torsten Wilhelmsson, Årjäng, 
Magdalena Omnell, Skövde. 

 
35. Val till valberedningen 

Ordförande: Erik Elfgren 
 

35.1. Val av tre ledamöter på tre år 
35.1.1. Informationssession 
Erik Elfgren presenterade förslagen till ledamöter i valberedningen. 

 
35.1.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
35.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  utse Jacob Östervall, Tumba; Tommy Aronsson, Stockholm samt MajLis 
Morhed Hultvall, Örebro, till ledamöter i valberedningen. 

 
35.2. Val av ordförande och vice ordförande 



	

35.2.1. Informationssession 
Erik Elfgren presenterade presidiets förslag. 
En klargörande fråga kring var ledamöterna kommer ifrån ställdes. 
Presidiet informerade att Magdalena Gustafsson kommer från Växjö och André 
Kikuchi från Luleå. 

 
35.2.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 

 
35.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  välja Magdalena Gustafsson till ordförande i valberedningen. 
att  välja André Kikuchi till vice ordförande i valberedningen. 

 
36. Enkla frågor till kyrkoledarna 

Ordförande: Erik Elfgren 
 

Punkten utgick då inga enkla frågor hade inkommit.  
 
37. Om ensamkommande flyktningbarn 

Ordförande: Erik Elfgren 
 

37.1. Hantering av frågan i konferensen 
37.1.1. Informationssession 
Erik Elfgren informerade om presidiets förslag till hantering av frågan. Presidiet 
föreslog att en arbetsgrupp skulle tillsättas, att frågan skulle kunna vara med på 
samtalstorget, dock utan processledare, och att arbetsgruppen därefter skulle 
återkomma till konferensen vid lördagens förhandlingar med ett förslag till beslut. 
Arbetsgruppen föreslogs bestå av Peter Lindroos, Equmeniakyrkan Alingsås; 
Andreas Möller, kyrkostyrelsen; Inga Johansson, handläggare, kansliet; Per-Olof 
Byrskog, ny regional kyrkoledare Mitt samt Linda Alexandersson, Equmeniakyrkan, 
Arvika.  

 
37.1.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
37.1.3. Beslutssession 
Konferensen beslutade i enighet 
att erbjuda Peter Lindroos, Andreas Möller, Inga Johansson, Per-Olof Byrskog 
samt Linda Alexandersson att ingå i arbetsgruppen. 

 
37.2. Uttalande 

37.2.1. Informationssession 



	

Peter Lindroos presenterade frågan som kan ses som en fortsättning på Juluppropet 
och informerade om intentionen att stå upp för ensamkommande barns rättigheter 
och för ett stopp av utvisningar till Afghanistan. 
 
37.2.2. Övervägandesession 
Övervägandessessionen inleddes på samtalstorget. Någon processledare fanns inte 
och arbetsgruppen fick därför själva redogöra för det som hänt på stationen och hur 
de sedan arbetat vidare. Arbetsgruppen hade inte tillfrågats i förväg, så Linda 
Alexandersson hade inte haft möjlighet att delta i gruppens arbete.  
Arbetsgruppen hade inför samtalet på samtalstorget tagit fram ett första förslag till 
uttalande. Peter Lindroos berättade om arbetsgruppens resonemang och 
presenterade förslaget till uttalande i plenum. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum framfördes synpunkter på vissa ordval i uttalandet. 
Dessutom framfördes önskemål om att uttalandet skulle vidgas till att också kräva 
amnesti för ensamkommande barn och ungdomar som varit i Sverige i mer än ett år 
samt att Equmeniakyrkan skulle ställa sig bakom uppropet #vistårinteut.  
Samtalet berörde också något hur konferensen ska förhålla sig till en fråga som inte 
varit aviserad i förväg. Flera ombud framförde synpunkten att det vid ett sådant tillfälle 
blir extra viktigt att närvarande ombud och församlingar är eniga.  

 
37.2.3. Beslutssession 
Presidiet upplevde att ombuden med hjälp av indikatorkorten indikerat att det inte 
fanns enighet för förslaget om att utvidga uttalandet till att också gälla amnesti. 
Kyrkokonferensen och presidiet beslutade tillsammans att ändå pröva möjligheten i 
beslutssession. När det inte gick att nå enighet, acceptans eller överenskommelse 
samtalade konferensen återigen om hur beslutet kan hanteras. Genom 
majoritetsbeslut beslutade kyrkokonferensen att börja om beslutssessionen med det 
första förslaget till uttalande, utan kravet på amnesti, för att se om det gick att nå 
enighet kring detta förslag istället. 

 
Kyrkokonferensen beslutade 
att  efter den gemensamma bearbetningen av texten sända följande uttalande till 

regeringen, riksdagen, Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket: 
Bakgrund 
I Equmeniakyrkan finns ett stort engagemang för asylsökande och 
nyanlända. Församlingarnas vanligaste arbetsform tillsammans med 
människor som flytt till Sverige är olika slags mötesplatser. Gemensamt för 
dessa mötesplatser, förutom att de bidrar till en mer meningsfull tillvaro 
under väntan på besked, är att de ofta också leder till att asylsökande och 
nyanlända möter svenskfödda på ett naturligt och enkelt sätt. Det personliga 
mötet bidrar till förståelse och engagemang. På så vis stärker församlingarna 
integrationen och bidrar till att skapa sammanhållning i det lokala samhället. 
Mötesplatserna är ofta i församlingens lokaler, men kan även organiseras i 
samverkan med boenden. 

 



	

Vårt motiv för arbetet utgår från vår kristna tro att alla människor är skapade 
till Guds avbild, och en av grundvalarna i den kristna tron är att inte göra 
skillnad på människor. Jesus, som själv var flykting, visar i ord och handling 
ett kärlekens exempel: att älska sin nästa. Välkomnandet av flyktingen och 
främlingen är en självklarhet för oss som kyrka, och minst 250 av våra 
församlingar bedriver i dag verksamhet för och med asylsökande. 

 
Tillsammans med Sveriges Kristna Råd gick kyrkorna i Sverige samman i ett 
gemensamt upprop, Juluppropet – för en human migrationspolitik. 
Genomslaget i media var stort: över 80 000 namn samlades in under 
perioden 14 december 2016 – 31 januari 2017. Den 7 februari överlämnades 
namnen till migrationsminister Morgan Johansson. 

 
Otrygghet i Sverige 
Equmeniakyrkan vill nu i Juluppropets anda särskilt lyfta fram den oro och 
psykiska ohälsa som vi möter hos ensamkommande barn och unga. Det 
gäller särskilt de unga från Afghanistan, men även unga ensamkommande 
från andra länder. Dessa unga riskerar att drabbas av osäkra 
åldersuppskrivningar, flytt från HVB-hem, fråntagande av god man och 
omflyttningar mellan olika asylboenden. De får lämna sin skola och vänner 
och flytta till nya orter. Många oroar sig också för utvisning till ett land där 
säkerheten är oviss. Allt detta skapar oro för deras framtid och svårighet att 
genomföra de studier de påbörjat. Situationen är ohållbar och omänsklig. 

 
Väpnad konflikt i Afghanistan 
Den intensiva konflikten i Afghanistan har resulterat i omfattande kränkningar 
av de mänskliga rättigheterna. Bara under 2016 har tusentals civila dödats, 
skadats eller tvingats fly sina hem, samtidigt som tillgången till utbildning, 
hälsovård och annan samhällsservice begränsats. Alla parter i konflikten har 
även fortsatt att använda barn som soldater. Antalet internflyktingar uppgår 
till 1,4 miljoner – mer än dubbelt så många som 2013 – medan cirka 2,6 
miljoner afghanska flyktingar bor utomlands, oftast under bedrövliga 
förhållanden. Vi som regelbundet möter ungdomar som flytt från denna 
konflikt får mängder av rapporter om övergrepp, våldtäkter och 
tvångsrekrytering till beväpnade grupper. 

 
Utrikesdepartementet har allt sedan 2006 avrått från resor till Afghanistan. 
Säkerhetsläget bedöms som mycket farligt, oberäkneligt och snabbt 
föränderligt. Man varnar för att strider mellan regeringsstyrkor och väpnade 
grupper pågår lokalt, att oroligheter förekommer av och till i stora delar av 
landet och att läget snabbt kan förändras. Migrationsverket skriver i sitt 
senaste rättsliga ställningstagande gällande Afghanistan att flera provinser i 
landet nu når upp till lagstiftningens definition av det som kallas ”inre väpnad 
konflikt”, och i provinsen Helmand är den rådande situationen av generellt 
våld så allvarlig att kriterierna för alternativt skyddsbehov är uppfyllda. 

 
Uttalande 



	

Den otrygga situationen för unga flyktingar i Sverige fortsätter. Och trots det 
ökade osäkra läget i Afghanistan fortsätter Sverige att fatta beslut om att 
utvisa asylsökande till Afghanistan. Detta anser vi inte vara rimligt. 
Equmeniakyrkan uppmanar därför regeringen, riksdagen, 
Migrationsöverdomstolen samt Migrationsverket att: 
• ta unga flyktingars oro och psykiska hälsa på allvar, ge dem en 

långsiktig hem- och skolmiljö med möjlighet till trygghet och 
framtidstro. 

• på grund av det rådande säkerhetsläget stoppa utvisningar till 
Afghanistan. 

 
38. Meddelande om tidpunkt och plats för kyrkokonferensen 2018 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Tomas Bjöersdorff meddelade att nästa kyrkokonferens kommer att arrangeras i Gävle 
10–12 maj 2018. Kyrkokonferensen blir ett av de första arrangemangen i Gavlehov Arena 
by. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  notera detta i protokollet 

 
39. Avtackning av företroendevalda och nationellt anställda 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

Per Rydwik och Tomas Bjöersdorff från kyrkostyrelsen samt AnnaCarin Persson 
Stenbeck och Andreas Abrahamsson, valberedningens ordförande avtackades för sina 
uppdrag. Regional kyrkoledare Mitt Lennart Renöfält, Equmeniakyrkans nationella chef 
Per Westblom samt administrativa chef Marianne Dahl Radhe avtackades när de nu 
avslutar sina tjänster. Samtliga avtackades med en present och applåder. 

 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera detta i protokollet. 

 
40. Avslutning 

Ordförande: Sofia Eklund 
 

40.1. Tack 
Ordförande Sofia Eklund framförde sitt och presidiets tack till konferensens ombud. Hon 
lämnade sedan ordet till Tomas Bjöersdorff. Tomas Bjöersdorff framförde ett tack till 
presidiet, vilka även de avtackades med en present och applåder. Lasse Svensson 
riktade ett varmt tack riktades till Vårgårdas församlingar och till barnkonferensen. 

 
 
 
 
 
 



	

40.2. Avslutning 
Tomas Bjöersdorff förklarade kyrkokonferensen avslutad. 

 
Vid protokollet: 

 
 
 

Kim Lillskog 
Sekreterare  
 
Justeras: 

 
 
 
 

Sofia Eklund  Helena Höij   Erik Elfgren 
Ordförande  Ordförande   Ordförande 
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