
PROTOKOLL
EQUMENIAKYRKANS
KYRKOKONFERENS 2018



 

 

  

Protokoll kyrkokonferensen 2018  
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans sjunde kyrkokonferens 10–12 maj 2018. Vid 
konferensen deltog 549 ombud och 287 församlingar var representerade.  
 
1. Inledning 
Kyrkostyrelsens ordförande Susanne Rodmar inledde konferensen: 
 
Kära ombud, gäster och deltagare, systrar och bröder, alla som kommit till Gävle och alla som är hemma här, 
varmt välkomna till Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2018: Ett i Kristus – en kyrka för alla. En kyrka som 
vill gemenskap i olikhet, vill bereda plats och vara välkomnade. Det hoppas vi ska genomsyra den här 
konferensen. 
 
Härmed förklarar jag kyrkokonferensen 2018 öppnad.  
 
 
2.  Val av funktionärer för kyrkokonferensen  
Ordförande: Susanne Rodmar 
 
2.1. Val av presidium 
2.1.1. Informationssession 
Valberedningens ordförande Magdalena Gustafsson 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, Tobias Olsson, sekreterare, Emil Tullstedt, bildsekreterare, Aron Widforss, bildsekreterare, samt 
Helen Åkerman, metodstödjare. 
 
2.2. Val av protokolljusterare 
2.2.1. Informationssession 
Magdalena Gustafsson 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 Kajsa Ax, Huddinge, och Stig Jonsson, Skärholmen. 
 
  



 

 

 
 
2.3. Val av rösträknare 
2.3.1. Informationssession 
Magdalena Gustafsson 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 öppen omröstning välja Bengt Sernestrand (Loo), Staffan Odhagen (Borås), 
Richard Roolf (Karlsborg), Kjell Antby (Alingsås), Håkan Johansson (Mullsjö), Lena Hilding Carlsson 
(Jönköping), Violet Andersson (Alvesta), Ulla Britt Johansson (Skeda), Sven Holmquist (Ekenässjön), 
Urban Berglund (Bjuv), Bertil Jönsson (Vinslöv), Ann-Christin Lindbom (Veberöd), Gun-Mari Lingman 
(Tjörnarp), Louise Lundberg (Lund) samt Anders Mårtensson (Nävlinge) 
att  till rösträknare vid sluten omröstning välja Ivan Czitrom (Köping/Hallstahammar), Anders 
Daleskog (Skåre), Anna Lena Ettemo (Storvreta), Lena Berglund (Hållnäs), Bengt Isacson (Stora Mellösa), 
Per G Broman (Falun), Gun Kånåhols (Mora), Gunno Elisson (Bergshamra), Monika Elisson (Bergshamra), 
Anders Strömberg (Borlänge), Carola Finnberg (Lycksele), Samuel Karlsson (Luleå), Cecilia Strömberg 
(Hörnsjö), Phillip Taylor (Vilhelmina) samt Mats Wedberg (Vännäs) 
 
Susanne Rodmar 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 
Susanne Rodmar informerade om att årets kyrkokonferens presenterades vid kyrkokonferensen i Vårgårda 
den 27 maj 2017 och att en kallelse publicerats på Equmeniakyrkans hemsida den 2 november 2017. 
Kallelsen skickades också per mejl till samtliga församlingar, ordförande och kassörer den 8 december 2017. 
Handlingar hade mejlats ut till dessa och alla anmälda till konferensen den 10 april och hade då också funnits 
tillgängliga på Equmeniakyrkans webbplats. 
  
3.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att anse kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.  
 
 
  



 

 

4. Konferensens arbetssätt 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
4.1. Informationssession 
Metodstödjaren Helen Åkerman presenterade konferensens arbetssätt och gick igenom konsensusmetoder för 
beslutsfattande i enlighet med Manual för beslutsfattande som antogs av kyrkokonferensen 2016. 
 
Kyrkostyrelsen anmälde att följande personer skulle ha yttrande- och förslagsrätt i kyrkokonferensen: Rune 
W Dahlén, Marie Lindholm, Christina Grafström, Elaine E Lindblom, Sven Jansson, Klas Johansson, Ann-
Christin Lindbom, Torsten Wilhelmsson, Gerard Willemsen, Pär Alfredsson, George Olvik, Victoria Gejrot, 
Susanne Carlysle, Timu Dee, Joel Tendero, Gunnar Sjödelius, Leif Nilsson, Owe Kennerberg och 
valberedningen. 
 
4.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
4.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att utöka talartiden för presentationer enligt den planering som mötespresidiet förberett 
 
att  ge presidiet rätt att ändra ordningsföljden i föredragningslistan 
att  ta emot kyrkostyrelsens anmälan om yttrande- och förslagsrätt till konferensen 
att  som processledare på samtalstorget utse Åsa Öqvist, Lennart Henriksson, Anders Jonåker, P-O 
Byrskog, Maria Fässberg-Norrhall, Elaine E Lindblom, Ann-Sofie Lasell, Bengt Ekelund, Sten Högberg, Ulf 
Bergsviker och Jenny Dobers. 
 
 
5. Fastställande av föredragningslista 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
5.1. Informationssession 
Sofia Eklund presenterade förslaget till föredragningslista och berättade att en fråga om sociallära hade 
inkommit till punkten 31. Enkla frågor till kyrkoledaren. 
 
Det hade också inkommit en motion som av misstag inte hade behandlats av kyrkostyrelsen i förväg eller 
presenterats i handlingarna inför konferensen. Den skulle istället efter överenskommelse med motionärerna 
behandlas under punkten 9. Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen, eftersom motionen avsåg 
ett ämne som behandlades under kyrkokonferensen 2017. 
 
5.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
5.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  fastställa föredragningslistan enligt förslaget. 
 



 

 

 
6. Presentation och välkomnande av gäster  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
Gerard Willemsen, chef för internationella enheten, Lasse Svensson, kyrkoledare, och Sofia Camnerin, 
biträdande kyrkoledare, hälsade följande gäster välkomna till kyrkokonferensen: 
Joel Tendero, biskop i United Church of Christ in the Philippines, Raúl Sancho, pastor i Federación de 
Iglesias Evangélicas Independientes de España, Hidehiko Fujita, 
pastor och kyrkoledare i Japanska Förbundskyrkan, med hustru K. Fujita, Timu Dee, 
pastor och generalsekreterare i Thai Karen Baptist Convention, Alexei Kobelev, biskop i Russian Church of 
Christians of Evangelical Faith, Letha Kerl, europasamordnare i Evangelical Covenant Church, USA, Jørgen 
Thaarup, Metodistkyrkans centralkonferens i Norden, Baltikum och Eurasien, Cajsa Sandgren, Svenska 
kyrkan, Karin Wiborn, Sveriges kristna råd, Åke Göransson, Myndigheten för stöd till trossamfund, Owe 
Kennerberg, Teologiska högskolan, Elaine E Lindblom, Karlskoga folkhögskola, Sven Jansson, Diakonia, 
Sören Carlsvärd, Svenska Baptistsamfundet, Ulf Hållmarker, Svenska Missionskyrkan, och Alf Englund, 
Metodistkyrkan i Sverige. 
Timu Dee lämnade en hälsning till konferensen från baptistkyrkan i Thailand och alla internationella gäster, 
tackade för det varma välkomnandet till Sverige och Gävle och önskade oss välsignade dagar på 
konferensen. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att föra hälsningen till protokollet.  
 
Gerard Willemsen berättade att det under de senaste åren har vuxit fram ett samarbete mellan 
Equmeniakyrkan och United Church of Christ in the Philippines (UCCP). En överenskommelse mellan 
Equmeniakyrkan och UCCP skrevs under och Equmeniakyrkan fick motta en gåva från Joel Tendero, biskop 
i UCCP, som förde fram ett tack till Equmeniakyrkan och flera personer som varit med i framtagandet av 
överenskommelsen. Lasse Svensson överräckte en gåva från Equmeniakyrkan till UCCP. 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, berättade att konferensen mottagit hälsningar från Sveriges kristna 
råd, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Evangeliska frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Stockholms 
katolska stift, Svenska kyrkan och Hindustani Covenant Church, Indien. 
Equmeniakyrkan hade även skickat en hälsning från kyrkokonferensen till Adventistsamfundet, Evangeliska 
frikyrkan, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Frälsningsarmén, Stockholms katolska stift, Pingst - Fria 
församlingar i samverkan, Svenska Alliansmissionen, Trosrörelsen, Sveriges kristna råd och Svenska 
kyrkan. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  föra detta till protokollet.  
 
 
7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2017 
Ordförande: Erik Elfgren 
 
7.1. Informationssession 
Susanne Rodmar, kyrkostyrelsen, presenterade verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen hade funnits 
tryckt i en bilaga till föredragningslistan. Susanne Carlysle, redovisningsekonom, och Torbjörn Jacobsson, 
kyrkostyrelsen, presenterade årsredovisningen för 2017. 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 2017 till handlingarna.  
 
 
8. Revisorernas berättelse  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
8.1. Informationssession 
Gunnar Sjödelius, revisor, läste upp revisorernas uttalande till konferensen och lämnade en hälsning från 
huvudrevisor Jonas Grahn med ett tack till kyrkostyrelsen och kansliet för ett gott samarbete under året. 
 
8.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
8.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  lägga revisorernas berättelse till handlingarna.  
 
 
9. Återrapportering av tidigare beslut i kyrkokonferensen  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
9.1. Informationssession 
Klas Johansson, verksamhetskoordinator, och Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, presenterade hur 
kyrkostyrelsen och kansliet hade arbetat med de beslut som fattats vid kyrkokonferensen 2017 och som inte 
återkommer som egna punkter vid årets kyrkokonferens.  

 Klas Johansson berättade att Equmeniakyrkan arbetade för fred och rättvisa i Israel och Palestina i 
enlighet med det beslut som togs på kyrkokonferensen 2017, inte minst tillsammans med andra 
organisationer som Sveriges kristna råd och Kyrkornas världsråd, och uppmanade till fortsatt förbön. 

 Statistik hade funnits på sid. 3 och 4 i årsredovisningen, Equmeniakyrkan hade 685 församlingar, 
omkring 62 500 medlemmar och drygt 117 000 betjänade. Antalet nya medlemmar hade varit 912.  

 Olle Alkholm berättade om den skrivelse om ensamkommande unga som togs av kyrkokonferensen 
2017 och som bland annat skickades till regeringen och Migrationsverket. Till den här konferensen 
hade en motion från Majornakyrkan inkommit, med en önskan om ett förnyat och skarpare uttalande. 
Den motionen kom av misstag inte med i den ordinarie motionshanteringen och presenterades därför 
inte i handlingarna. Kyrkoledarna hade innan årets konferens skrivit ett brev till regeringen med en 
vädjan om att Sverige inte skulle genomföra några utvisningar till Afghanistan beroende på rådande 
säkerhetsläge, i enlighet med motionärernas intention och med beslutet från 2017 års 
kyrkokonferens. Margareta Björn, Majornakyrkan, berättade om bakgrunden till motionen och 
tackade för att en skrivelse till regeringen hade sänts. Olle Alkholm berättade att nya rutiner för 
motionshantering skulle finnas på plats inför nästa kyrkokonferens. 



 

 

 
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: Erik Elfgren 
  
10.1. Informationssession 
Ann-Christin Lindbom och Torsten Wilhelmsson, verksamhetsgranskande utskottet, presenterade utskottets 
yttrande. 
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens respons till verksamhetsgranskande utskottets rapport. 
Utskottets yttrande hade funnits tryckt på sid. 6–10 i föredragningslistan. Kyrkostyrelsens respons hade 
funnits tryckt på sidan 11-12 i föredragningslistan. 
Susanne Rodmar framförde kyrkokonferensens och kyrkostyrelsens tack till utskottet. 
Ordet lämnades fritt. 
En klargörande fråga kring kommunikationsavdelningens placering i Göteborg och dess prioritering av 
intern och extern kommunikation ställdes. Susanne Rodmar från kyrkostyrelsen svarade att ingen förändring 
av kommunikationsavdelningens målsättning skett i och med flytten till Göteborg och hänvisade till punkt 
16.4 på samtalstorget för vidare diskussion.  
 
10.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
I samtalet som följde uttrycktes oro över kommunikationsavdelningens flytt. En motsatt synpunkt, att det 
inte spelar någon roll var kommunikationsavdelningen ligger, framfördes också. Vidare ställdes frågor om 
vilken som är kommunikationsavdelningens huvudsakliga uppdrag och uppgift. Verksamhetsgranskande 
utskottet förtydligade att de ifrågasatt flytten av kommunikationsavdelningen. Inget av dessa uttalanden var 
dock tänkta som nya förslag och de lämnades därför utan åtgärd. 
 
10.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  lägga verksamhetsgranskande utskottets rapport och styrelsens respons till handlingarna. 
 
 
11. Fastställande av resultat- och balansräkning  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
11.1. Informationssession  
Erik Elfgren upprepade revisorernas förslag att fastställa resultat- och balansräkning för Trossamfundet 
Equmeniakyrkan och koncernen. 
Ordet lämnades fritt. 
En klargörande fråga om det internationella arbetets budget ställdes. Gerard Willemsen, chef för 
internationella enheten, svarade att dels säkerhetsläget i bland annat Demokratiska Republiken Kongo och 



 

 

Syrien, dels omständigheter kring bemanningen på internationella enheten, hade gjort det svårt att nyttja hela 
budgeten. Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, klargjorde att vissa delar av den outnyttjade budgeten utgörs 
av ändamålsbestämda medel som kommer att användas för de projekt som de var tänkta till. En klargörande 
fråga ställdes om hur stor del av den ej använda budgeten som är ändamålsbestämd. Torbjörn hänvisade till 
punkten för budget för ett klargörande, vilket accepterades. 
 
11.2. Övervägandesession  
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
11.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Trossamfundet Equmeniakyrkan och 
koncernen. 
 
12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
12.1. Informationssession 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
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.  
 
Erik Elfgren 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. Rambudget för 2019  
Ordförande: Erik Elfgren 
13.1.1. Informationssession 
Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, presenterade kyrkostyrelsens förslag till rambudget för 2019. Förslaget 
hade funnits tryckt på sid. 45-50 i föredragningslistan. Torbjörn presenterade också ett svar på frågan om hur 
insamlade medel från autogiro utan ändamålsbestämning fördelas, vilket var lika stora delar till 
internationellt arbete, nationellt arbete, Equmenia och pastorsutbildningen. Ej ändamålsbestämda medel som 
kommer från insättningar på bank- och plusgiro utgjorde ungefär 5 % av alla insamlade medel. Dessa medel 
går till den nationella verksamheten.  
Ordet lämnades fritt. 



 

 

Några klargörande frågor om posten för internationell verksamhet, som minskats från 45 till 38 miljoner, 
ställdes. Torbjörn Jacobsson, kyrkostyrelsen, svarade att posten anpassats utifrån hur resultatet de senaste 
åren sett ut och delvis också utifrån hur motsvarande post på intäktssidan sett ut samt att avsikten var att den 
internationella verksamheten inte skulle minska jämfört med tidigare år, och inbjöd till vidare diskussion på 
samtalstorget. 
 
13.1.2. Övervägandesession  
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Jenny Dobers redogjorde i plenum för 
samtalet på samtalstorget som mest kretsade kring den budgetpost som handlade om det internationella 
arbetet. Kyrkostyrelsen hade redan på samtalstorget lagt fram ett förslag om att höja budgetposten med 3 
miljoner och ta dessa pengar från de ändamålsbestämda medlen. Kyrkostyrelsen förklarade att postens 
storlek avspeglade de senaste årens resultat, men många tyckte att signalvärdet i postens storlek var viktig 
och ifrågasatte varför inte större del av tidigare års budgetar hade använts. Andra påpekade att vi behöver 
satsa på vårt nationella arbete också, eftersom vi inte kan bedriva något internationellt arbete utan det. Ju 
längre samtalet pågick desto tydligare blev det att frågan som diskuterades också handlade om hur vi talar 
om vårt internationella arbete, om vårt ansvar att i våra församlingar lyfta frågan om offrandet till både vårt 
nationella och vårt internationella arbete och om vikten av vårt nationella och internationella arbete. Det 
lyftes att offrandet för internationellt och nationellt arbete ofta smittar av sig på insamlingar till det lokala 
arbetet. Det påtalades även att ansvaret för offrandet ligger på församlingarna. Ett par nya yrkanden kom in. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum presenterades nya beslutsförslag och flera personer uppmuntrade till ett ökat 
givande. En fråga om dagens givande ställdes och kyrkostyrelsen svarade att det hade sjunkit med ungefär en 
miljon kronor om året de senaste åren och att trenden behövde vändas. Även vår biståndsorganisation 
Diakonia diskuterades, och det påpekades att Equmeniakyrkans internationella arbete är ett viktigt 
komplement. Det uppmuntrades också till bön för verksamheten och för våra missionärer. 
 
13.1.3. Beslutssession  
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att  rambudgeten ändras så att kostnaderna för den internationella verksamheten ökas med 3 
miljoner kronor (till 41 miljoner kronor). Dessa medel tas från ändamålsbestämda medel och används till 
arbete i framförallt Syrien och de två Kongostaterna, vilket dessa pengar har samlats in till. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse 
att  uppmuntra församlingarna till ökat insamlingsarbete till det internationella arbetet. 
Rambudgeten ändras så att insamlingen till det internationella arbetet förväntas öka med 1 miljon kronor. 1 
miljon kronor tillförs kostnadsposten internationell verksamhet men används bara om pengarna samlas in. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar mot kravet att samla in den 
extra miljonen. Även invändningar om att insamlingsmålet, med tanke på insamlingstrenden de senaste åren, 
är för orealistiskt för att vara med i en budget noterades. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  med dessa beslutade ändringar anta rambudgeten för 2019. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att  uppdra till kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2019 presentera principer och långsiktig 
planering för insamlingsarbetet samt att skapa ett digitalt verktyg så att församlingarna lätt kan följa upp 
Equmeniakyrkans insamlingsmål. 



 

 

 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse  
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att inför kyrkokonferensen 2019 titta på möjligheten att i förslaget 
till rambudgeten öka ambitionen ytterligare gällande det internationella arbetet. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar mot att det här beslutet styr 
budgeten i förväg och att detta försvårar för kyrkostyrelsen att arbeta med budget och verksamhetsplan för 
2019. 
 
 
13.2. Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
13.2.1. Informationssession 
Klas Johansson, verksamhetskoordinator, lämnade en rapport om arbetet med den innevarande 
verksamhetsplanen. En noggrannare sammanställning och redovisning skulle ges på kyrkokonferensen 2019. 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
13.2.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
  
13.2.3. Beslutssession  
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
13.3. Presentation av förslag till verksamhetsplan 2019-2022  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
13.3.1. Informationssession 
Sara Möller, kyrkostyrelsen, presenterade förslaget på verksamhetsplan för 2019-2022. Verksamhetsplanen 
hade funnits på sid. 51-53 i föredragningslistan. Verksamhetsplanen var fyraårig, och visionen var att 
kansliet skulle kunna arbeta mer långsiktigt med målen. Klas Johansson presenterade de fem riktningsmålen 
och lämnade förslaget till verksamhetsplan 2019-2022 till beredning och beslut. 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
13.3.2. Övervägandesession  
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Ulf Bergsviker redogjorde i plenum för 
samtalet på samtalstorget där inga nya beslutspunkter uppkommit, och berättade att många hade sprungit 
mellan punkten för verksamhetsplanen och punkten för rambudgeten och då samtalat om den internationella 
verksamheten. Det samtalades också om målet att få 3 % nya medlemmar och om hållbarhetsfrågan, som 
springer ur miljö- och klimatfrågan, och att den också handlar om social hållbarhet, andlig hållbarhet och så 
vidare. Många var positivt inställda till en fyraårig verksamhetsplan. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum lyftes det att arbetet med unga vuxna inte syntes så mycket i riktningsmålen, 



 

 

men att det rymdes under det första riktningsmålet, och att ett globalt perspektiv skulle kunna vara tydligare i 
alla delmål och att detta skulle kunna tydliggöras genom att förtydliga vad som avses med begreppet 
"kyrkan" i de olika målen. 
 
13.3.3. Beslutssession  
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  kyrkostyrelsen får i uppdrag att i verksamhetsplanen förtydliga vad som avses med begreppet 
"kyrkan" i de olika målen. 
att  anta förslaget till verksamhetsplan för 2019-2022. 
 
 
14. Rapport från Equmenia, Teologiska högskolan, folkhögskolorna och Diakonia 
Rapporten gjordes som en talkshow med kyrkoledare Lasse Svensson som värd.  
 
Equmenias ordförande Ludvig Essebro intervjuades i soffan och berättade om sina scouterfarenheter, hur det 
är att vara barn i Sverige idag och om ett problem som ett par föreningar i Göteborg har haft, där de har 
förlorat sina kommunbidrag. Det har blivit en stor opinon kring frågan, och Ludvig uttryckte en tacksamhet 
för att det här har lett till att Equmenia har fått berätta om vilken bra verksamhet de bedriver. Han berättade 
också om en ny projekttjänst och andra aktuella projekt, framförallt om Equmenias nya ledarbok. 
 
Elaine E Lindblom, rektor på Karlskoga folkhögskola, intervjuades om folkhögskolornas samhällsuppdrag 
och berättade att folkhögskolorna i Sverige fyller 150 år i år. Regeringen ser folkhögskolorna som en stor 
resurs för att förebygga utanförskapet i samhället, minska kompetensglappet och utjämna kunskapsklyftor. 
Hon uppmanade också kyrkan att använda folkhögskolorna som en resurs både för arrangemang, utbildning 
och samhällsengagemang. 
 
Sven Jansson, projektledare på Diakonia, berättade om Diakonias arbete i deras 30 samarbetsländer, och 
lyfte frågan om kvinnors möjligheter att påverka som den viktigaste faktorn för världsförändring. Han 
berättade också om det politiska påverkansarbete som de drev och om deras turné över Sverige där de pratat 
med politiker. Lasse Svensson frågade om vad som är poängen med att ha Diakonia som egen organisation 
istället för att driva arbetet inom kyrkan, och Sven svarade att en av de största poängerna är att Diakonia har 
350 samarbetsorganisationer där vissa organisationer hade varit svårt att samarbeta med om arbetet drivits 
direkt genom Equmeniakyrkan. 
 
Owe Kennerberg, rektor på Teologiska högskolan Stockholm (THS), berättade att högskolan kommer att 
byta namn till Enskilda Högskolan Stockholm (EHS). Namnet THS kommer dock inte att försvinna, utan 
kommer även fortsättningsvis att användas för den verksamhetsgren som bland annat utbildar pastorer i 
Equmeniakyrkan. Namnbytet har kommit till för att ge utrymme för fler utbildningsgrenar på skolan. Dels 
handlar det om utbildningen i mänskliga rättigheter, dels handlar det om det östkyrkliga 
utbildningsprogrammet där blivande präster och församlingspedagoger utbildas för tjänst inom de ortodoxa 
kyrkorna. Det östkyrkliga utbildningsprogrammet får från och med i år mer resurser, vilket gör att 
utbildningsplatserna på hela högskolan kommer att kunna öka med 50 %. Lasse ställde en fråga om 
pastorsutbildningens längd och Owe svarade att han tror att pastorsyrket är ett av de svåraste jobben som 
finns och att det därför behövs en fyraårig utbildning. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  notera detta i protokollet.  
 



 

 

15. Stadgeändring § 8 – Kyrkostyrelsens förslag och motion från Equmeniakyrkan Vänga  
Ordförande: Erik Elfgren 
 
15.1. Informationssession 
Processledare Åsa Öqvist presenterade motionen och kyrkostyrelsen förslag som funnits tryckta på sid. 13-
14 i föredragningslistan.  
Ordet lämnades fritt. 
En fråga om att lägga till en tidsbegränsning till paragrafen ställdes. Då frågan inte rörde ett klargörande 
hänvisades den till övervägandesessionen på samtalstorget, vilket godkändes. 
 
15.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Åsa Öqvist redogjorde i plenum för samtalet 
där motionen och kyrkostyrelsens förslag hade tagits emot positivt. Det framkom att majoriteten av 
bildarsamfunden hade haft liknande skrivelser i sina stadgar och många tyckte att vi som en modern kyrka 
behöver den här flexibiliteten att agera snabbt i viktiga frågor. Ett filter eller beredningsforum efterfrågades 
och det fanns en rädsla för att många nya frågor skulle ta värdefull tid från resten av frågorna på 
konferensen. 
Ordet lämnades fritt. 
I samtalet som följde diskuterades ordet "brådskande". Konsensusmetoder lyftes som ett bra verktyg för att 
hantera sent inkomna frågor. 
 
15.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans 
att  i § 8 i Stadgar för Equmeniakyrkan lägga till som punkt 18: Brådskande ärenden, uppkomna 
efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling. 
 
 
16. Övriga inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa  
 
16.1. Motion från Mattias Jiderhamn, Östadkullebygdens Frikyrkoförsamling, om 
personuppgiftshantering och Repets säkerhet  
Ordförande: Erik Elfgren 
 
16.1.1. Informationssession 
Processledare Lennart Henriksson presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 14-
15 i föredragningslistan. 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
16.1.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Lennart Henriksson redogjorde i plenum för 
samtalet och påpekade att frågan handlade om den oro som fanns kring den nya dataskyddsförordningen. 
Inga särskilda yttranden om motionen eller kyrkostyrelsens svar gjordes under samtalstorget, utan samtalet 
rörde frågans vikt och behovet av att få hjälp med Equmeniakyrkans statistik- och arkivtjänst Repet. 
Kyrkostyrelsen informerade om att information om hur församlingarna skulle hantera frågan skulle komma 
ut inom en vecka efter kyrkokonferensens slut. På samtalstorget fördes ingen specifik diskussion om 
motionärens eller kyrkostyrelsens förslag, men det uttrycktes en önskan om att få hjälp med Repet och att det 
är bråttom att komma igång med det här arbetet. 



 

 

Ordet lämnades fritt. 
I samtalet som följde ställdes frågor om matriklar och vem som var personuppgiftsansvarig. Kyrkostyrelsen 
svarade att deras tolkning var att varje enskild församling var personuppgiftsansvarig. 
 
16.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  konstatera att tillämpningen av dataskyddsförordningen, exempelvis när det gäller Repet, är en 
viktig fråga och ger kyrkostyrelsen i uppdrag att intensifiera stödet till församlingarna. 
 
  
16.2. Motioner om klimat och om skapelsen 
Ordförande: Helena Höij  
 
16.2.1. Informationssession 
Anders Jonåker, processledare, presenterade motionerna 16.2.1 och 16.2.2 och styrelsens svar på dessa som 
funnits tryckta på sid. 18-19 i föredragningslistan.  
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
16.2.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anders Jonåker redogjorde i plenum för 
samtalet där stödet varit starkt både för motionerna och kyrkostyrelsens svar. Många tyckte att det som nu 
behövdes var att komma till konkret handling, och under samtalstorget uppkom några konkreta förslag som 
kyrkokonferensen uppmuntras att ta ställning till: 
 
1. Klimatsmart kyrkokonferens  
2. Tillsätt en arbetsgrupp 
3. Starta ett nätverk för gröna kyrkor/församlingar  
4. Solceller 
5. Videokonferens 
6. Finansiella instrument 
7. Genomföra klimatrevision 
8. Klimatfasta 
9. Teologisk grund 
 
Presidiet uppfattade att det fanns en önskan om att konkretisera besluten. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum märktes det tydligt att frågan var mycket viktig och skapade ett stort 
engagemang. Perspektiv från hela Sverige lyftes och diskussionen handlade framförallt om hur besluten 
skulle kunna konkretiseras. Bikupor användes vid upprepade tillfällen. 
 
16.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  konstatera att det finns en stor uppslutning kring det arbete som beskrivs i motionerna och 
kyrkostyrelsens yttrande. 
 
  



 

 

Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att uppmana kyrkostyrelsen att ge stöd till församlingar i sitt klimatarbete, samt arbeta mer konkret, 
till exempel genom att skapa ett nätverk för gröna församlingar. 
att  uppdra åt kyrkostyrelsen att genomföra en klimatsmart kyrkokonferens 2019. 
att  ge verksamhetsgranskande utskottet i uppdrag att särskilt beakta klimatpåverkan. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse  
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att opinionsbilda för en mer klimatsmart politik. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det finns en risk att vi kommer för nära 
partipolitiken genom ett sådant här beslut. 
 
 
16.3. Motion från Equmenia om unga vuxna i förening och församling  
Ordförande: Helena Höij  
 
16.3.1. Informationssession 
P-O Byrskog, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 19-20 i 
föredragningslistan. 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
16.3.2. Övervägandesession 
P-O Byrskog, processledare, berättade om samtalen på samtalstorget, som var välbesökt. Alla tyckte att 
frågan var viktig och frustrationen om att det här inte alltid fungerar var stor. Många höll med om att frågan 
var en fråga just för Equmeniakyrkan och inte bara för Equmenia, och det fanns ett stöd för att satsa mer på 
den. Tankar om hemgrupper, gudstjänstutformning, engagemangsformer och resursfördelning lyftes. Flera 
idéer kom upp i diskussionerna, bland annat riktade nationella evenemang (detta såg ombud från mindre 
sammanhang som viktigt och ombud från större sammanhang som inte lika viktigt), att inrätta en nationell 
tjänst i Equmeniakyrkan som arbetar med Equmenias frågor, att stärka rutinerna kring församlingsflytt när 
någon flyttar för att på ett bättre sätt kunna uppmuntra folk att gå in i en ny församling dit de flyttar, och att 
det är viktigt att arbeta ekumeniskt med de här frågorna, både nationellt och lokalt. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum påtalades det att frågan gäller flera olika målgrupper, att det finns ett stort 
samförstånd mellan Equmeniakyrkan och Equmenia i att ålderskategorin unga vuxna är extra viktig, att 
åldersgruppen utgörs av ett brett åldersspann och att det är viktigt att ett bra grundläggande arbete görs i 
barn- och ungdomsarbetet. Det uttrycktes en önskan om att göra det här till mer än en intern fråga och att 
göra en omvärldsanalys som en del i arbetet. Åsikter om att det här är allas vårt ansvar och att det inte borde 
vara så svårt att hitta in i en ny församling efter en flytt lyftes. Equmenia meddelade att de arbetar med 
frågan om flytt och att verktyg för församlingarna skulle finnas på Equmenias webb till hösten. 
 
16.3.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans 
att  konstatera att frågan om unga vuxna i församling och förening är viktig där kyrkans alla nivåer 
har ett stort ansvar. 
 
  



 

 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att uppdra åt kyrkostyrelsen att driva arbetet riktat till åldersgruppen unga vuxna vidare, i samråd 
med Equmenia. 
 
 
16.4. Motion från medlemmar i Högbergskyrkan, Ludvika, om förbättrad dialog inom 
Equmeniakyrkan 
Ordförande: Helena Höij  
 
16.4.1. Informationssession 
Maria Fässberg-Norrhall, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på 
sid. 20-23 i föredragningslistan. 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
16.4.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Maria Fässberg-Norrhall redogjorde i 
plenum för samtalet där många olika åsikter hade lyfts. Motionen hade stöd hos flera ombud, men många 
tryckte på att de regionala förtroenderåden måste fungera bättre, vilket också regionutredningen hade 
kommit fram till. Det fanns förslag om att arbeta med delegering av mandat och att utreda hur beslut tas 
idag. Nästan lika många ställde sig frågande till motionen och dess målsättning. Vissa tyckte att de regionalt 
och nationellt anställda redan lyssnade bra på församlingarna, att verksamhetsplanen var ett bra verktyg och 
att kommunikationen var tillräcklig eller till och med lite för omfattande. Det uttrycktes att ett hot mot 
demokratin snarare skulle vara att församlingarna visar ett ointresse för frågor på nationell och regional nivå 
och att delat ansvar och kommunikation är av vikt. Det framhölls att kyrkostyrelsen och kyrkoledningen 
väljs av kyrkokonferensen. Några åsikter om flytten av kommunikationsavdelningen till Göteborg lyftes. 
Motionärerna lämnade några nya förslag: de ville knyta församlingsutvecklingsarbete och församlingens 
färdplan till ett arbete med framtida verksamhetsplaner, och fortsatte att trycka på att arbetsgrupper ska få ett 
eget mandat och egna ekonomiska ramar för att kunna fatta beslut och på så sätt avlasta organisationens 
tjänstemän. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum klargjorde motionärerna deras intention med motionen, som var att öka 
engagemanget från medlemmar i våra församlingar i de nationella och regionala sammanhangen. De önskade 
en större lyhördhet för vad som händer i församlingarna och tackade kyrkostyrelsen för att de tagit till sig 
detta. En sakupplysning gavs av kommunikationschef George Olvik om att kommunikationsavdelningens 
uppgift är både intern och extern kommunikation. Det efterfrågades fler besök i församlingarna, inspiratörer 
och ett ökat ideellt engagemang, och uppmuntrades till att ha med kyrkostyrelsen och kyrkoledningen i våra 
böner. En längre diskussion om vilka beslutspunkter som skulle tas med till beslutssessionen hölls. 
 
16.4.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse 
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att utveckla de regionala förtroenderåden till form och funktion. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar om att beslutet var 
överflödigt. 
 
  



 

 

Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att skapa en bredare förankring i framtagandet av 
verksamhetsplanen. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse  
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att arbeta för att förbättra kommunikation och tillit mellan kyrkans 
olika nivåer. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det redan finns en god kommunikation, att det inte 
går att ålägga kyrkostyrelsen att förbättra tilliten mellan kyrkans olika nivåer, samt att kyrkokonferensen inte 
kan bestämma över församlingarnas kommunikation. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut  
att  inte ge i uppdrag till kyrkostyrelsen att utreda möjligheten till ökad delegering av beredning och 
beslutsfattande. 
Till protokollet noteras en skriftlig reservation: "Vi anser att ett bättre utnyttjande av kompetenser och 
erfarenheter som finns bland kyrkans medlemmar skulle dels öka effektiviteten och kvalitén i 
beslutsfattandet och dels kunna medföra en betydande avlastning av hårt pressade tjänstemän, som idag 
själva ska hantera alla stora och små beslut. Samtidigt skulle ett sådant delegerat ansvarstagande kunna öka 
viljan till ideella insatser bland engagerade medlemmar och minska känslan av avstånd mellan medlemmar 
och kyrkoledning/kyrkostyrelse. 
 
För motionärerna från Högbergskyrkans församling i Ludvika. 
Gunnar Bennstam, Agneta Lillqvist Bennstam" 
 
 
16.5. Motioner om villkor för ordförande i kyrkostyrelsen  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
16.5.1. Motion från Equmeniakyrkan Fagerås om förutsättningar för att utöva ledarskap i 
Equmeniakyrkan nationellt 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
16.5.1.1. Informationssession 
Elaine E Lindblom, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 23 i 
föredragningslistan. 
 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
16.5.1.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Elaine E Lindblom redogjorde i plenum för 
samtalet som engagerade många och där det var tydligt att frågan uppfattades som en symbol- och 
principfråga, där bland annat motionärerna underströk att den inte handlade om nuvarande ordförande. 
Frågor om definitionen av "avskild för särskild tjänst", det delade ledarskapet i vår kyrka, eventuell förlorad 
kompetens och valberedningens uppdrag att ge styrelsen en mångfald hade lyfts och diskuterats. Flera tyckte 
också att frågan behövde utredas vidare. 
Ordet lämnades fritt. 



 

 

När samtalet fortsatte i plenum lyftes frågan om lämpligheten att ta beslut i frågan i denna kyrkokonferens på 
grund av nuvarande ordförandes ordination, ifall frågan var en stadgefråga eller inte och olika argument för 
och emot att ordförande skulle kunna vara ordinerad. En fråga om var arbetsgivaransvaret för kyrkoledarna 
ligger ställdes och fick till svar att det ansvaret ligger hos kyrkostyrelsen. Utöver gemensamt samtal i plenum 
diskuterades frågan också i bikupor vid upprepade tillfällen.  
Helen Åkerman, metodstödjare, förtydligade också att det är samtalet i övervägandesessionen som leder 
fram till beslutet och att beslutssatserna därför kan se helt annorlunda ut än de från motionen, eftersom de 
påverkats av hur konferensen har diskuterat frågan. 
 
16.5.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut 
att  ge valberedningen i uppdrag att i sitt arbete beakta balansen mellan lekmän och ordinerade i 
kyrkostyrelsen. 
 
 
16.5.2. Motion från medlemmar i Equmeniakyrkan Fagerås och medlemmarna i Equmeniakyrkans 
valberedning om arvodering av kyrkostyrelsens ordförande  
 
16.5.2.1. Informationssession 
Elaine E Lindblom, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 23-
24 i föredragningslistan. 
 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
16.5.2.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Elaine E Lindblom redogjorde i plenum för 
samtalet som hade rört sig kring olika argument för och emot arvodering, samt frågor kring arvodets storlek 
och vad det skulle täcka. 
Presidiet använde sig av en "temperaturmätning" och bedömde att det bland ombuden fanns ett stöd för 
arvodering. 
 
Ordet lämnades fritt. 
I samtalet som följde hördes röster om vilka särskilda ansvar som ordförande har och hur de skulle kunna 
utgöra skäl för en arvodering, samt olika förslag för vilka som skulle sätta nivån på arvoderingen. En fråga 
ställdes om den faktiska storleken för den föreslagna nivån 16 % av prisbasbeloppet och fick till svar att den 
motsvarade 7 280 kr enligt 2018 års prisbasbelopp. 
 
16.5.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  införa ett arvode för kyrkostyrelsens ordförande på 16 % av prisbasbeloppet per månad. 
 
 
  



 

 

16.6. Motion från Hönö Missionsförsamling om finansiering av Projekt Hönöhallen  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
16.6.1. Informationssession 
Ann-Sofie Lasell, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 25-27 
i föredragningslistan. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Stein Ove Paulsen, motionär, klargjorde att lånet ska amorteras med en (1) miljon kronor per år. 
 
16.6.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. I plenum inledde Torbjörn Jacobsson med ett klargörande 
om ekonomin och hur det egna kapitalet kan användas och hur stor del av det som är låst i lån, skulder, 
ändamålsbestämda medel, donationskapital och så vidare. Fritt eget kapital uppgick till 72 miljoner kronor. 
Han berättade också att församlingsbidrag för lokalupprustning och kyrkobyggnad kunde sökas genom 
fördelningsrådet. Processledare Ann-Sofie Lasell redogjorde i plenum för samtalet på samtalstorget. 
Stationen var välbesökt och alla talade väl om Hönökonferensen som har en stor betydelse och är till stor 
välsignelse. Samtalet handlade mycket om att hitta andra lösningar än ett lån från kyrkan och motionärerna 
fick tips om andra finansiärer och alternativa finansieringsmetoder, bland annat insamlingar eller lån från 
närliggande församlingar, en insamlingssatsning av Equmeniakyrkan eller att använda sig av 
Nybyggaruppropet. Frågan om återremiss var uppe flera gånger. När samtalet avslutades var det tydligt att 
det inte fanns ett stöd för motionen i sin dåvarande form. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum lyftes åsikter om att kyrkostyrelsen räknat fel och att det visst fanns resurser 
för att finansiera ett lån, att det innebar en stor risk att ge ett så stort lån och en önskan om att 
Equmeniakyrkan skulle äga hallen om lånet beviljades. Flera personer pratade om Hönökonferensens vikt 
och betydelse för kyrkan. Mot slutet av samtalet hade motionärerna och kyrkostyrelsen hittat ett förslag som 
de båda kunde enas om. 
 
16.6.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att  inte bevilja Hönö Missionsförsamling ett lån i enlighet med förslaget i motionen. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse 
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att stödja Hönö Missionsförsamling på 
annat sätt. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att vi inte behövde formalisera ett beslut, utan att 
kyrkostyrelsen redan hade visat sin välvilja för att hålla ett samtal med Hönö Missionsförsamling. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse 
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att återrapportera om frågan till nästa kyrkokonferens. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att ett beslut om återrapportering inte behövs då 
kyrkostyrelsen ändå återrapporterar hur de uppfyllt beslut från kyrkokonferensen, och att detta skulle kunna 
ta upp onödig förhandlingstid i nästa kyrkokonferens. 
 
 



 

 

16.7. Motion från Hönö Missionsförsamling om satsningsfond   
Ordförande: Sofia Eklund 
 
16.7.1. Informationssession 
Bengt Ekelund, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 27-28 i 
föredragningslistan. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
16.7.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Bengt Ekelund redogjorde i plenum för 
samtalet där de allra flesta uttryckte att de inte tyckte att en satsningsfond behövdes, utan höll med styrelsen i 
deras svar. Många fick reda på att det redan fanns många bidrag att söka och flera uttryckte en önskan om att 
detta skulle kommuniceras bättre. 
 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum klargjorde motionärerna sin intention med motionen och att de inte tyckte att 
de befintliga fonderna var tillräckliga för att fylla behoven för större satsningar och nybyggnationer. 
 
16.7.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans  
att  konstatera att det redan finns tillräckligt goda möjligheter för församlingar att söka bidrag för 
utvecklingsprojekt och att det därför inte finns behov av en satsningsfond. 
 
 
16.8. Motion från Uppsala Missionsförsamling om kärnvapen och nedrustning  
Ordförande: Helena Höij  
 
16.8.1. Informationssession 
Sten Högberg, processledare, presenterade motionen och styrelsens svar som funnits tryckta på sid. 28-29 i 
föredragningslistan. 
 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
16.8.2. Övervägandesession 
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Sten Högberg redogjorde i plenum för 
samtalet där det varit tydligt att alla vill ha fred och där många ställt sig bakom både motionen och 
kyrkostyrelsens svar. Inga nya förslag lyftes, utan under samtalet kom istället fram ett antal varningar om 
möjliga risker: vad som skulle kunna hända med andra överenskommelser om vi ratificerar FN:s konvention 
om kärnvapenförbud, om att blanda sig in i politik och om att ge sig in i debatten kring ett NATO-
medlemskap. Sten gav också en sakupplysning om ett brev till Utrikesdepartementet som Sveriges kristna 
råd skrivit och som Equmeniakyrkan ställt sig bakom, som fanns att läsa i lokalen och på 
http://bit.ly/kyrko18-skr. 
Ordet lämnades fritt. 
När samtalet fortsatte i plenum kretsade det mycket kring att det här var en teologisk fråga och kring att det 
var en politisk fråga. Många tyckte att det var viktigt att vi var politiska i vårt beslut. 



 

 

 
16.8.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans 
att  ge kyrkostyrelsen i uppdrag att uppdatera "Policy för fred, mänskliga rättigheter och 
omställning till en hållbar värld" och lägga till ett ställningstagande för en kärnvapenfri värld. 
 
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse  
att  Equmeniakyrkan ska arbeta för att regeringen aktivt ska sprida kunskap om FN:s konvention 
om kärnvapenförbud och snarast ratificera denna. 
 
Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar om att det här beslutet låg 
för nära partipolitik. 
 
 
17. Rapport Markusåret  
Ordförande: Helena Höij  
 
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare, gav en rapport om Markusåret där målet varit att öka bibelläsandet 
i våra församlingar. Ett stort material hade arbetats fram av flera personer på både det nationella och 
regionala planet, i församlingarna och från Equmenia, och det har tagits emot mycket väl sedan starten på 
förra årets kyrkokonferens. En stor del av församlingarna har använt sig av materialet. Materialet har bland 
annat bestått av en tryckt bok och en mässa, och mer material fanns att ta del av på Equmeniakyrkans webb. 
Att ta fram Markusåret hade inte kostat särskilt mycket, endast omkring 150 000 kr hade lagts på projektet. 
Charlotte uppmuntrade till att fortsätta använda materialet och trodde att liknande projekt skulle kunna växa 
fram i framtiden. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  föra rapporten till protokollet. 
 
 
18. Återrapport från kyrkostyrelsens arbete med  
18.1. Utvärdering av den regionala organisationen  
Ordförande: Erik Elfgren  
 
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, och Malin Lagerlöf, kyrkostyrelsen, lämnade en rapport från 
utvärderingen av den regionala organisationen på uppdrag av 2013 års kyrkokonferens. Rapporten hade 
funnits tryckt på sid. 30-34 i föredragningslistan. Den fullständiga rapporten fanns att ta del av på 
Equmeniakyrkans webb. 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  föra rapporten till protokollet. 
 
 
  



 

 

18.2. Personalsociala frågor 
Ordförande: Erik Elfgren  
 
Johan Adolfsson, kyrkostyrelsen, och Christina Grafström, personal- och kanslichef, presenterade den 
rapport från utredningen om personalsociala frågor som kyrkostyrelsen fått i uppdrag att återkomma med till 
denna kyrkokonferens av kyrkokonferensen 2017. Rapporten fanns tryckt på sid. 34-36 i föredragningslistan. 
Victoria Gejrot läste upp ett brev från motionärerna i Sala Missionsförsamling som tackade för 
kyrkostyrelsens arbete och riktade ett särskilt tack till Christina Grafström och den arbetsgrupp som 
kyrkostyrelsen tillsatt i frågan. 
Ordet lämnades fritt. 
I det samtal som följde tackade flera för arbetet som gjorts och det diskuterades ifall frågan borde ha tagits 
upp som en beslutpunkt. Det klargjordes att beslut i tidigare kyrkokonferens alltid tas upp som en 
återrapporteringspunkt och att en ändring i dagordningen hade krävts för att ta upp punkten som en 
beslutspunkt. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  lägga rapporten till handlingarna. 
 
 
18.3. Offrandets teologi och praxis 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, presenterade arbetet med dokumentet "Offrandets teologi och praxis" 
som fanns på sid. 36-41 i den tryckta föredragningslistan. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  föra rapporten till protokollet. 
 
 
18.4. Kyrkohandboken 
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, presenterade en rapport om det pågående arbetet med 
Equmeniakyrkans kyrkohandbok. 
”Kyrkohandbok för Equmeniakyrkans församlingar mottogs av kyrkokonferensen 2016. Den bygger på 
Equmeniakyrkans vision, reviderad för sitt ändamål: En gudstjänst för hela livet där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar mig, dig och världen. Vi tog emot den 2016 för att pröva den och använda den. Vi sa att den ska 
upp igen på kyrkokonferens och nästa kyrkokonferens, 2019, kommer vi fatta beslut om att anta ny reviderad 
version. I år får ni en rapport om hur den revideras. 
En kyrkohandbok för Equmeniakyrkan handlar om att välsigna mångfald, för vi är mångfaldiga, samtidigt 
ska den stärka identitet och igenkänning, och glädjen i gudstjänstfirandet. Den är också framtagen för att 
kunna bidra till förnyelse och fördjupning. Den har en ganska lång inledande del som syftar till det där 
exempelvis gudstjänstens olika flöden och delar har tydliga intentioner. För att ta ett exempel: 
kyrkohandboken finns som en hjälp att svara på frågan ”Hur ska vi prisa dig Gud?”. Den är också övertydlig 
i vad som exempelvis gör ett dop till ett dop och vad som konstituerar de olika gudstjänsterna av särskild 
anledning. Detta för att det fanns en tydlig önskan om just detta. 
Kyrkohandbok 2016 bygger på tre liturgiska nyansatser: En teologisk tanke om gemenskap och delaktighet, 
för att svara mot behovet hos stora grupper av medarbetare och lekfolk som leder gudstjänst lokalt. En 
konkretisering genom fyra flöden, Samling, Ordet, Delande och Sändning, som dels knyter an till en bred 
ekumenisk tradition och samtidigt svarar upp mot det sätt gudstjänst firas i Equmeniakyrkans församlingar. 



 

 

Att vi i det tredje flödet nu säger Delande istället för Bordet är för att fler uttryck, som vi vet förekommer i 
våra församlingar, ska rymmas, som ljuständning, förbönslappar och andra kreativa uttryck och 
symbolhandlingar. Genom att varje flöde har tydlig intention ges förutsättningar för mer målinriktad och 
tydligare gudstjänstförberedelse och gudstjänstledning. Rörelsen i rummet, som en del av flödet Delandet, 
skapar en tydligare delaktighet och medverkan från hela den gudstjänstfirande församlingen. Det skapar 
dessutom förutsättningar utöver det talade ordet och inkluderar därigenom nya grupper i gudstjänstens lokala 
förnyelse. Det öppnar också för ett prövande förhållningssätt med potential till fortsatt förnyelse och växt. 
Handbokskommittén med projektledare Hans Andreasson har sedan mottagandet 2016 följt receptionen och 
lyssnat noga. Handboksutbildningar har genomförts i alla regioner, kurser har erbjudits på Teologiska 
högskolan, vi har samverkat med referensgrupper och olika aktörer. Hemsidan har också varit öppen för 
fortsatta kommentarer. I allt detta har inkommit synpunkter av skilda slag vilka handbokskommittén har 
beaktat. Särskilt ett musikerdygn är värt att notera. Under ledning av Lena Wohlfeil har ett antal musiker och 
kreatörer tillsammans med ledamöter från kyrkohandbokskommittén gått igenom var musik och kreativa 
uttryck kan placeras i ordningarna. Handbokskommittén har också genomfört en omfattande 
kvalitetsrevision av den egna tidigare processen.  
Alla dessa kommentarer och synpunkter tas nu den här våren om hand av antal arbetsgrupper som är igång 
och arbetar med de olika delarna som nattvard, förböner, gudstjänster av särskilda anledningar samt 
musiken. Somligt förs till den faktiska boken, annat till gudstjänstwebben. I arbetsgruppen finns företrädare 
för handbokskommittén, regionala kyrkoledare samt andra som funnits med som referenspersoner eller har 
särskild kompetens inom de områden de arbetar med. Dessa har som uppgift att beakta och ta ställning till 
inkomna synpunkter. En extern redaktör kommer att språkligt bearbeta kyrkohandboken inför publicering 
inför kyrkokonferensen 2019. 
Kyrkohandbokskommittén avslutar sitt arbete den 31 maj 2018 och arbetet tas formellt över av kyrkoledning 
och kyrkostyrelse. Under våren 2018 vägs allt detta nu in i ett varsamt revisionsarbete med följande 
förändringar: 
Musiken förtydligas i anvisningstexter och ordningar. I alla gudstjänster av särskild anledning anges förslag 
på var musik/sång/kreativa uttryck kan placeras. 
En normalordning har införts för ordinarie huvudgudstjänst. Detta ska dock inte ses som normativt, utan som 
ett pedagogiskt exempel, liknande det som finns på gudstjänstwebben.  
Ordningar för akter i den ordinarie huvudgudstjänsten, som till exempel barnvälsignelse och tacksägelse i 
samband med dödsfall, bikt och konfirmation har förtydligats. 
En omprövning av de ordningar som ingår i Kyrkohandbok 2016 har genomförts. Då dopförnyelse och 
dopbekräftelse har förväxlats, har dopbekräftelse behållits i den kommande kyrkohandboken medan 
dopförnyelseordningar har lagts i gudstjänstwebben. Därutöver har några ordningar för gudstjänster i 
samband med särskilda samhällshändelser förändrats. 
En särskild arbetsgrupp har arbetat med ordningar för olika typer av förbön: bön till frälsning, smörjande 
med olja och motsvarande. Detta utgör en ny grupp av ordningar. 
Struktur och innehåll i kyrkohandboken har reviderats. Nattvarden ska inte vara möjlig att uppfatta som en 
gudstjänst av särskild anledning utan som en del av ordinarie huvudgudstjänst. Rubriksättningen för grupper 
av gudstjänster av likartad anledning har setts över. 
En allmän översyn görs, bruket av orden frid och fred, trosbekännelsen och treenighetsformeln. 
Språket ses över, förenklas där det är möjligt, upprepningar ska undvikas och stringens i betydelsen 
konsistens säkras. Det ska exempelvis inte vara möjligt att i samma gudstjänst ange olika saker som 
konstituerande. 
Målet är att vi antar en reviderad kyrkohandbok 2019, som hjälp till Equmeniakyrkans församlingar att fira 
gudstjänst i livets olika skiften, för oss som gemensam kyrka att fira gudstjänst i det som rör hela kyrkan.” 
 
  



 

 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  föra rapporten till protokollet. 
 
 
19. Aktuell information 
Ordförande: Helena Höij  
 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, bad en bön för nya församlingsplanteringar i vår kyrka och för de 
fortsatta förhandlingarna. 
Efter bönen berättade han att Sofia Camnerin den 15 aug 2018 skulle tillträda en tjänst på 50% som 
biträdande rektor på Teologiska högskolan i Stockholm. Arbetet med fördelning av arbetsuppgifter som 
Sofia skulle lämna under hösten 2018 pågick. Lena Bergström, regional kyrkoledare i region Nord, skulle 
tillträda två nya tjänster: på halvtid som samordnare för arbetet med Equmeniakyrkans brobyggearbete, på 
25 % som evangelist med placering i region Stockholm, och lämnar därmed uppdraget som regional 
kyrkoledare. Under augusti 2018 skulle Vårgårda möte genomföras, där samtliga partiledare tackat ja till att 
medverka. Det var 50 år sedan de första partiledarutfrågningarna genomfördes på initiativ av evangelist John 
Hedlund. Olle bjöd också in till en jubileumshelg i Vallersvik den 21-23 september 2018, med anledning av 
att det var 170 år sedan den första baptistförsamlingen bildades i Sverige. 
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, berättade om #sanningenskagöraossfria, en del av #metoo-rörelsen, 
och tipsade om "Ekumeniska riktlinjer vid sexuella övergrepp", ett nyreviderat material från Sveriges kristna 
råd. Hon berättade vidare om Equmeniakyrkans arbete mot övergrepp och uppmuntrade till arbeta med 
frågan i församlingarna. Det fanns nya riktlinjer för kompetensutveckling och stöd, och en ny omgång av 
kompetensutvecklingsprogrammet skulle starta. Den 19-20 oktober 2018 skulle "Vetekornsdagar" hållas i 
Immanuelskyrkan i Stockholm, en mötesplats för teologi, fördjupning och växt riktat till alla intresserade, 
inta bara pastorer och teologer. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  notera detta i protokollet.  
 
 
20. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år  
Ordförande: Helena Höij  
 
Kyrkoledarna Lasse Svensson 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. Lasse Svensson och Sofia 
Camnerin delade ut medaljer och Sofia Camnerin omslöt medarbetarna i förbön. Kyrkokonferensen tackade 
med flera långa, varma applåder.  
 
Följande medarbetare tackades: 
Annika Karlsson, Lennart E Karlsson, Curt Ahnlund, Lisbeth Alkholm, Stig Andersson, Agneta Arnstrand, 
Bengt Bryngelsson, Anders Börjesson, Barbro Carlsson, MarieAnne Ekedahl, Ralph Engstrand, Urban 
Erestam, Rune Fredriksson, Maj-Lis Fyrö, Leif Gällring, Eva Heimdahl, Staffan Hejdegard, Rune Hellberg, 
Margareta Hellsten, Erland Jerresand, Lennart Johansson, Britt-Marie Kaldéus Gustavsson, Gunilla Källén, 
Alf Källström, Lena Lagerdahl, Agneta Lidström, Per-Erik Lindberg, Lars Linebäck, Paul Lund, Oddvar 
Malnes, Thomas Mark, Janåke Martinsson, Christina Molin, Lena Olsson, Kerstin Olsson, Lars-Göran 
Olsson, Birgitta Persson, Folke Pettersson, Eva Reithner, Lennart Sandberg, Pelle Sjöbratt, Aina Stenberg, 
Gudrun Svensson, Ulla Svensson, Carl Å Söderbring, Per-Arne Widman. 
 



 

 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  föra kyrkokonferensens tack och medarbetarnas namn till protokollet.  
 
 
21. Beslut om ordination  
Ordförande: Helena Höij  
 
21.1. Informationssession 
Rune W Dahlén och Marie Lindholm presenterade de pastors- och diakonkandidater som föreslås ordineras 
under årets kyrkokonferens. Rune W Dahlén berättade att antalet pastorskandidater ökar och uppmanade att 
ta väl emot Linnéa Lidskog som skulle ta över tjänsten som handläggare för medarbetarrekrytering gällande 
pastorer den 1 augusti 2018. 
 
21.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
21.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Karin Andersson, Ulrika Axelsson, John Bjurenstedt, 
Emma Gustavsson, Nicolina Holmgren, Inga-Lill Ramnfors, Maria Rydbom. 
att  till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera John Eidering, Åse Gardebrand, Maria Hammar, Elin 
Harrysson, Annie Kirk, Rebecka Benjaminsson Larsson, Krister Liljegren, David Lund, Erik Lund, Kennyh 
Widén, Samuel Wångehag. 
 
 
22. Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund  
Ordförande: Helena Höij  
 
Olle Alkholm föreslog kyrkokonferensen att utbringa en stor applåd för Rune W Dahlén för hans arbete för 
och med pastorskandidater under många år. Olle presenterade de pastorer som föreslås mottas från andra 
samfund.  
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till pastorer i Equmeniakyrkan välkomna Rosie Gard (SAM), Martin Klemetz (EFK), Peter 
Nätterdal (Pingst), samt Hugh Doyle (Baptist Union UK). 
att föra kyrkokonferensens tack till Rune W Dahlén till protokollet 
 
23. Församlingsförändringar 
Ordförande: Helena Höij  
 
23.1. Informationssession 
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, presenterade de församlingar som under året gått samman eller 
upplösts, samt nya församlingsplanteringar och platser där förstudier för församlingsplanteringar pågick.  
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
  



 

 

23.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Några klargöranden gjordes.  
 
23.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att notera i protokollet att Centrumkyrkan Västerås och Ansgarskyrkan Västerås gått samman, 
Trefaldighetsförsamlingen i Örebro och Vasakyrkans missionsförsamling gått samman samt att Kållandsö 
missionsförsamling och Stenhammarkyrkans missionsförsamling har bildat Kållandsö-Stenhammar 
Missionsförsamling. 
att  notera i protokollet att Rätans Baptistförsamling, Brismene Friförsamling, Kungsholms 
Baptistförsamling, Täby Baptistförsamling, Halmstad Baptistförsamling, Östra Skrukeby 
missionsförsamling, Kvänums missionsförsamling, Mjällby missionsförsamling samt Djura 
missionsförsamling har upplösts. 
att notera i protokollet följande nya församlingsplanteringar: Stockholm Gospel Church, nätverket 
Tro & Tvivel, Equmeniakyrkan Kungsport, Göteborg, Feyz, Göteborg, samt VOIS, Norrköping. 
att notera i protokollet att förstudier för församlingsplanteringar pågår i Borås, Lidingö samt 
Biskopsgården i Göteborg. 
 
 
24. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
24.1. Informationssession 
Magdalena Gustafsson, valberedningens ordförande, presenterade valberedningens förslag om att 
kyrkostyrelsen skulle utgöras av ordförande och 13 ledamöter. 
En klargörande fråga om det var samma antal som nuvarande styrelse ställdes, och Magdalena Gustafsson 
svarade att så var fallet. Ett klargörande om ordförandes utslagsröst begärdes. Styrelsen svarade att 
ordförande har utslagsröst vid lika röstetal i omröstning i styrelsen. 
 
24.2. Övervägandesession  
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
24.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att kyrkostyrelsen ska bestå av ordförande och 13 ledamöter under kommande  
verksamhetsår.  
 
 
25. Presentation av kandidater till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
25.1. Informationssession 
Magdalena Gustafsson och Christina Karlsson, valberedningen, presenterade valberedningens arbete inför 
kyrkokonferensen 2018 och bjöd in till punkten på samtalstorget. Till ordförande föreslogs Susanne Rodmar 
för en ny mandatperiod. 
 



 

 

Valberedningen presenterade valberedningens förslag till val av ordförande och ledamöter i kyrkostyrelsen: 
Susanne Rodmar, Rimbo, ordförande, omval  
Hani Megalla Ghattas, Järfälla, omval  
Eva-Lena Gustavsson, Torsby, nyval 
Anna Kimming, Vällingby, nyval 
Malin Lagerlöf, Bjurholm, omval 
Anneli Liljemark, Hässelby, nyval 
Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge, nyval 
 
Kandidaterna hade funnits presenterade i den tryckta föredragningslistan på sid. 54-68. Dessa presenterades 
också kort i konferensen. 
Ordet lämnades fritt. 
Inga fler nomineringar anmäldes. 
 
 
26. Val av kyrkostyrelsens ordförande 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
26.1. Informationssession 
Tommy Aronsson, 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 till ordförande välja Susanne Rodmar, Rimbo. 
 
 
27. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
27.1. Informationssession 
Tommy Aronsson, valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
 
27.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt.  
Ingen valde att yttra sig i frågan.  
 
27.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till ledamöter med en mandattid om tre år välja Hani Megalla Ghattas, Järfälla, Eva-Lena 
Gustavsson, Torsby, Anna Kimming, Vällingby, Malin Lagerlöf, Bjurholm 
att  till ledamot med en mandattid om två år välja Anneli Liljemark, Hässelby 
att  till ledamot med en mandattid om ett år välja Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge 
 
 



 

 

28.  Val av tre revisorer och två ersättare  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
28.1. Informationssession 
Gunnel Näsfors, valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
 
28.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
28.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till revisorer för ett år utse Jonas Grahn (auktoriserad revisor), Gunnar Sjödelius  
och Börje Eidenskog. 
att  till revisorssuppleanter för ett år utse Erik Albenius (auktoriserad revisor) och  
Göran Rådö.  
 
 
29. Val av verksamhetsgranskande utskott  
Ordförande: Sofia Eklund  
 
29.1. Informationssession 
Gunnel Näsfors, valberedningen, presenterade valberedningens förslag. 
 
29.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
Ingen valde att yttra sig i frågan. 
 
29.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till verksamhetsgranskande utskott utse Ann-Christin Lindbom (ordförande), Martin Rejler, 
Torsten Wilhelmsson, Malin Iwarsson. 
 
 
30. Val till valberedningen 
Ordförande: Sofia Eklund  
 
30.1. Val av tre ledamöter på tre år 
30.1.1. Informationssession 
Sofia Eklund presenterade förslaget till valberedning. 
Förslag från Equmenia: utse Simon Semelin, Göteborg, till ledamot i valberedningen. 
Förslag från regionala kyrkoledare: utse Urban Erestam, Alingsås, till ledamot i valberedningen. 
Förslag från avgående ledamöter i valberedningen: utse Kim D Bergman, Bromma, till ledamot i 
valberedningen. 
 
30.1.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
 



 

 

30.1.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att till ledamöter i valberedningen välja Simon Semelin, Urban Erestam, Kim D Bergman. 
 
 
30.2. Val av ordförande och vice ordförande 
30.2.1. Informationssession 
Ordet lämnades fritt. 
 
30.2.2. Övervägandesession 
Ordet lämnades fritt. 
 
30.2.3. Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 
att  till ordförande i valberedningen välja André Kikuchi och till vice ordförande välja Tommy 
Aronsson. 
 
31. Enkla frågor till kyrkoledaren  
Ordförande: Helena Höij  
 
Till kyrkokonferensen hade inkommit en enkel fråga från Equmeniakyrkan Kungälv. 
 
"Equmeniakyrkan Kungälv vill åberopa möjligheten att ställa en enkel fråga till 
Kyrkoledaren för att tas upp och besvaras i kyrkokonferensen 2018 (§7.3). 
 
Kyrkokonferensen i Karlstad 2013 hade att ta ställning till en motion från Kungälvs 
Missionsförsamling om tillsättande av en kommitté för att utreda frågan om 
Protestantisk Sociallära. Motionens intention skulle bejakas sa konferensen och 
kansliet fick i uppdrag att lyfta förhållningssättet i Strategisk plattform för 
bearbetning och reflektion så att dessa verkligen blir förhållningssätt för Gemensam 
Framtid på alla nivåer. 
 
Vidare föreslog konferensen att uppmuntra församlingarna att studera och tillämpa 
Policy för fred och omställning till en hållbar värld med utgångspunkt från strategisk 
plattform. 
 
Förslaget om en särskild kommitté för att utreda frågan om en sociallära inom 
Gemensam Framtid avslogs emellertid och konferensen slutade med att motionen 
skulle anses besvarad. 
 
Vår fråga till kyrkoledaren inför kyrkokonferensen är vad som hänt efter att 
detta beslut fattades. Vi önskar att kyrkoledaren redogör för detta på 
kyrkokoferensen 2018. 
 
För Equmeniakyrkan Kungälv 
 
Helen Lilled" 
 



 

 

Kyrkoledare Lasse Svensson svarade på frågan och berättade att policyn för fred och omställning till en 
hållbar värld antogs av kyrkokonferensen 2013 och reviderades 2015. 2017 tillsattes en samordningsgrupp 
med representanter för nationella och internationella avdelningarna. I gruppen fanns kompetens 
gällande frågor som fred, miljö, klimat, rättvisa, mänskliga rättigheter, Globala vecka och Agenda 2030. Den 
nyligen, av kyrkostyrelsen, reviderade policyn presenteras i årets kyrkokonferens. Det fullständiga namnet 
för aktuell version är: Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar värld. En 
handlingsplan utifrån policyn tas fram som även inkluderar MR-frågorna. Syftet med policyn 2018 är 
detsamma som 2013 och 2015 – att inspirera till regionalt och lokalt arbete som leder oss från ord till 
handling. Det är nog ingen överdrift att påstå att inget policydokument aktualiserats oftare i våra konferenser 
mellan 2013 och 2018 än just denna. Den används och studeras i församlingar – i andra församlingar är den 
okänd. I vilket fall förekommer policyns ämnesområden regelbundet i motioner till kyrkokonferensen. 
Motionen från Kungälv handlar om det vi ofta talar om som ”Kyrka – samhälle”. Det handlar djupast sett om 
vad det innebär att kyrka i Sverige och i världen. Här finns 66 pastorer och diakoner med tjänster på 
universitet, polisen, sjukhus och i kriminalvården. Här finns flera hundra församlingar med arbete för nya 
svenskar. Här finns all vår samverkan med organisationer som arbetar med sociala frågor: Hela Människan, 
Betaniastiftelsen, Sociala Missionen, folkhögskolor. Här finns vi som en av många kyrkor i världen i 
samarbete med andra kyrkor, med Diakonia, med biståndsarbete, med opinionsarbete och påverkan. 
Equmeniakyrkan är en kyrka som vill värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet och 
medansvar i samhället, bidra till utjämning av världens resurser, verka för fred och försoning samt ta sitt 
ansvar för Guds skapelse (Equmeniakyrkans stadgar §1.4) 
Ordet lämnades fritt. 
En representant för Equmeniakyrkan Kungälv framförde ett tack för svaret till kyrkoledaren och lyfte 
ytterligare ett par tankar gällande frågan. 
Ett klargörande om att vi inte arbetar tillsammans med utan genom Diakonia, att Diakonia är vår verksamhet, 
gjordes. 
 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet  
att  föra svaret till protokollet. 
 
 
32. Avtackning av förtroendevalda  
Sofia Eklund lämnade över ordförandeklubban till Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare. 
 
Margareta Larsson, kyrkostyrelsen, läste ord av Paulus och tackade Göran Bondesson, Sara Möller, Lyra 
Sema och Marie Töllborn, kyrkostyrelsen, samt Magdalena Gustafsson, ordförande valberedningen, för det 
arbete som de lagt ner i sina respektive uppgifter och överräckte en present. 
 
 
33. Kallelse till kyrkokonferens 2019 i Jönköping 
Ordförande: Sofia Camnerin 
 
Sofia Camnerin lämnade ordet till Leif Nilsson som bjöd in till en klimatsmart kyrkokonferensen i 
Jönköping 2019. Temat kommer vara "Till jordens yttersta gräns". 
 
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, kallade till kyrkokonferens i Jönköping under Kristi 
himmelsfärdshelgen 2019. 
 
 



 

 

34. Avslutning 
Ordförande: Sofia Camnerin 
 
34.1. Tack 
Sofia Camnerin framförde ett tack till Gävle och alla volontärer för ett fantastiskt utfört arbete och 
utbringade en stor applåd för dessa. Vidare tackade hon presidiet, vilka även fick en stor applåd, och alla 
ombud för deras närvaro och engagemang. 
 
34.2. Avslutning 
Sofia Camnerin förklarade kyrkokonferensen avslutad. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Vid protokollet:  
 
 
 
 
 
 
 
Tobias Olsson  
Sekreterare  
 
Justeras:  
 
 
 
 
 
 
 
Sofia Eklund       Helena Höij           Erik Elfgren  
Ordförande       Ordförande           Ordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kajsa Ax         Stig Jonsson 
Justerare          Justerare 
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