PROTOKOLL
KYRKOKONFERENSEN 2019

Protokoll kyrkokonferensen 2019
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans åttonde kyrkokonferens 30 maj – 2 juni
2019 i Jönköping. Vid konferensen deltog 683 ombud och 337 församlingar var
representerade.
1. Inledning
Kyrkostyrelsens ordförande Susanne Rodmar inledde konferensen med uppmuntran och
utmaning kring att mötas till konferens under temat "Till jordens yttersta gräns". Därefter
förklarades kyrkokonferensen öppnad.
2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Ordförande: Susanne Rodmar
2.1 Presidium
2.1.1 Informationssession
Valberedningens ordförande André Kikuchi presenterade valberedningens förslag. Förslaget
till presidium hade funnits i föredragningslistan på sid. 6.
2.1.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
2.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade med acklamation
att
till presidium välja Sofia Eklund, ordförande, Carl Johan Berglund, vice ordförande,
Helen Åkerman, vice ordförande, Kim Lillskog, sekreterare, Tobias Olsson, sekreterare, Emil
Tullstedt, bildsekreterare och Victoria Gejrot, metodstödjare.
2.2 Två protokolljusterare
2.2.1 Informationssession
André Kikuchi presenterade valberedningens förslag.
2.2.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
2.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade med acklamation
att
till protokolljusterare välja Annika Ahlefelt, Stockholm, och Inglis Jynnesjö,
Enköping.

2.3 Rösträknare
2.3.1 Informationssession
André Kikuchi presenterade valberedningens förslag.
2.3.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
2.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade med acklamation
att
till rösträknare vid öppen omröstning välja Karin Aasprong Samuelsson (Torp), Bernt
Åkerblad (Linköping), Hans Wågbrant (Ödeshög), Frida Blomberg (Linköping), Staffan
Wreland (Jönköping), Marta Eriksson (Luleå), Ingemar Eriksson (Luleå), André Jakobsson
(Sävar), Anna Jakobsson (Sävar), Roger Erlandsson (Storuman), Torbjörn Bådagård
(Uppsala), Anna-Lena Evehäll (Örebro), Sten Hermansson (Örebro), Gunnel Clewemar
(Strängnäs) och Torkel Clewemar (Strängnäs).
att
till rösträknare vid sluten omröstning välja Noa Nordin Nobuoka (Tumba), Miriam
Eriksson (Grödinge), Caroline Staf (Gävle), Elsa Kärnsund (Sala), Fredrik Beckius
(Göteborg), Anders Lundblad (Stockholm), Lennarth Betnér (Skärholmen), Susanne Betnér
(Skärholmen), Anna Aronsson (Huddinge), Fredrik Fällman (Stockholm), Britt Andréasson
(Floda), Elisabeth Solberg (Floda), Birgitta Arvidsson (Gråbo), Kerstin Kristensson
(Vårgårda) och Monika Jonsson (Vänga).
3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
Ordförande: Sofia Eklund
3.1 Informationssession
Susanne Rodmar informerade om att det vid avslutningen av kyrkokonferensen i Gävle 2018
kallades till denna konferens i Jönköping. Ett mail gick sedan ut till alla församlingar och
ordförande den 12 september 2018. Samma dag lades kallelsen också upp 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. Kyrkokonferensens arbetssätt (inklusive information om former för förhandlingarna,
yttrande- och rösträtt samt om samtalstorg och tider)
Ordförande: Sofia Eklund
4.1 Informationssession
Metodstödjaren Victoria Gejrot presenterade konferensens arbetssätt, som hade funnits
beskrivet i föredragningslistan på sid. 53–64, och gick igenom konsensusmetoder för
beslutsfattande enligt den reviderade manual som föreslås att antas under punkt 15.2.
Kyrkostyrelsen anmälde följande personer för yttrande- och förslagsrätt i konferensen:
Linnéa Lidskog, handläggare medarbetarrekrytering pastorer, Marie Lindholm, handläggare
medarbetarrekrytering diakoner, Christina Grafström, kansli- och personalchef, Klas
Johansson, chef för lednings- och verksamhetsstöd, Gerard Willemsen, chef för
internationella enheten, Pär Alfredsson, chef för nationella enheten, George Olvik,
kommunikationschef, Sara Lindblad, ekonomichef, André Jakobsson, nominerad till regional
kyrkoledare Nord, Elin Alm, nominerad till regional kyrkoledare Väst, Arne Fritzon,
teologisk sekreterare, Anders Andersson, Bromma folkhögskola, Karin Wiborn, Sveriges
kristna råd, Georg Andrén, Diakonia, Owe Kennerberg, Enskilda högskolan Stockholm,
Carin Dernulf, Equmenia, Leonid Mikhovich, President Evangelical Christian Baptist Union
och rektor för Teologiska seminariet i Minsk, Vitryssland, verksamhetsgranskande utskottet
samt valberedningen.
4.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
arbeta enligt de föreslagna metoderna för beslutsfattande.
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 Anders Jonåker, Christina Grafström, Bengt
Ekelund, Margareta Björn, Joel Jonsson, Sara Löfstedt, André Jakobsson, Jenny Arnelöf,
Klas Eriksson, Anna Ljung, Jenny Dobers, P-O Byrskog, Anders Linsmo och Ulrika
Morazán.

5. Fastställande av föredragningslista
Ordförande: Sofia Eklund

5.1 Informationssession
Sofia Eklund presenterade förslaget till föredragningslista.
5.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
fastställa föredragningslistan

6. Presentation och välkomnande av gäster
Ordförande: Sofia Eklund
Lasse Svensson, kyrkoledare, jämförde kyrkokonferensen med en fest och att en fest utmärks
av gäster. Med glädje och tacksamhet välkomnades konferensens gäster.
Lasse Svensson, kyrkoledare, Gerard Willemsen, chef för internationella enheten, Sofia
Camnerin, biträdande kyrkoledare, presenterade och hälsade följande gäster välkomna till
kyrkokonferensen:
Biskop Samuel Quire, United Methodist Church, Liberia, Pastor Refat Fathy,
generalsekreterare Synod of the Nile, Egypten, Pastor Manianga Nzola Nzambi,
Communauté Evangélique du Congo (CEC), Demokratiska Republiken Kongo, Pastor
Lezoka Mwinda med sin fru pastor Madjaku Vanguin Marie, Communauté des Eglises
Baptistes Unie (CEBU), Demokratiska Republiken Kongo, Dr Mukanda Mabonso Mulemfu,
Communauté Evangélique du Congo, Demokratiska Republiken Kongo, Pastor Dr Leonid
Mikhovich, President Evangelical Christian Baptist Union och rektor för teologiska
seminariet i Minsk, Vitryssland, Pastor Dr Steven David, Moderator Hindustani Covenant
Church, Indien, distriktsföreståndare Ingull Grefslie, Metodistkyrkan i Norge, Karin Wiborn,
Sveriges kristna råd, Hans Boeryd, Svenska kyrkan, Växjö stift, Johannes Zeiler, Svenska
kyrkan, Nausikaa Haupt, Stockholms katolska stift, Ida Hennerdal, Diakonia, Åke Göransson,
Myndigheten för stöd till trossamfund, Åsa Paborn, Bilda, Owe Kennerberg, Enskilda
Högskolan Stockholm, Anders Andersson, Bromma folkhögskola, Sören Carlsvärd, Svenska
Baptistsamfundet, Ulf Hållmarker, Svenska Missionskyrkan samt Alf Englund,
Metodistkyrkan i Sverige.
Pastor Dr Leonid Mikhovich lämnade en hälsning till konferensen från Evangelical Christian
Baptist Union och från alla de internationella gästerna.
Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, berättade att konferensen skickat en hälsning till andra
kyrkor och samfund i Sverige. Konferensen hade också mottagit hälsningar från Evangeliska
frikyrkan, Pingst – fria församlingar i samverkan, Svenska kyrkan genom ärkebiskopen och

biskopen i Växjö stift, Sveriges kristna råd, EFS samt Svenska Alliansmissionen och Svenska
Alliansmissionens Ungdom.
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
föra hälsningarna till protokollet.

7. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2018
Ordförande: Carl Johan Berglund
7.1 Informationssession
Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande, och Lasse Svensson, kyrkoledare, presenterade
verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2018 med de verksamhetsmål som kyrkan arbetat
med under året. Verksamhetsberättelsen hade funnits att läsa på Equmeniakyrkans webbplats.
Församlingsutveckling och stöd
Församlingsutveckling fortsätter att vara ett av de högst prioriterade områdena
i Equmeniakyrkan. C:a 150 församlingar, varav 31 nya 2017 och 40 ytterligare
2018, var inne i en utvecklingsprocess tillsammans med handledare. Under 2018
hade ca 40 församlingar avslutat ett sådant arbete vilket innebar att det totalt var
lika många i process som året innan. Mycket av arbetet hade skett i regionerna genom olika
satsningar på förnyelse och utveckling. Under 2018 deltog minst 200 församlingar i
Markusåret. Under året delades 21 miljoner kronor i stöd ut till församlingar.
Församlingsgrundande
Målet att grunda 50 nya församlingar/gemenskaper till 2025 hade fått ny energi genom att
ytterligare två personer anställdes för detta arbete under 2017. Målet var att 8 nya
gemenskaper eller församlingar skulle startas i Sverige under 2017–2018. Det blev hela 13
stycken.
Sammanhållen mission
Engagemanget i våra kyrkor hade uppfattats som oförändrat, men hade till viss del ändrat
uttryck. Equmeniakyrkan hade flera givande samarbeten med våra systerkyrkor runt om i
världen men styrelsen såg att kommunikationen kring dessa kunde förbättras. Nio missionärer
hade sänts ut och fyra hade tagits emot här i Sverige. Fred och hållbarhetsfrågorna hade fått ta
mer plats, vilket också märktes i årets konferens.
Utbildning
Flera utbildningar har pågått under året. Kompetensutvecklingsprogrammet, med sex olika
spår för anställda i församlingar, har varit uppskattat. Ungdomsledarutbildningen hade också
varit viktig för att stärka församlingarnas ungdomsledare. Den diakonala utbildningen hade
genomgått en genomlysning och diakonatets roll hade belysts. Även regionerna hade en

viktig roll och hade tillhandahållit styrelse- och lekmannautbildningar i olika former. Ett
utbyte kring teologi och kreativa uttryck hade funnits med samarbetskyrkan i Ecuador.
Opinion
Det fanns många exempel på Equmeniakyrkan som en profetisk röst i samhället, bland annat
Vårgårda möte, lokala politikersamtal i samarbete med Diakonia, seminarier under
Almedalsveckan samt Juluppropet.
Sara Lindblad, ekonomichef, presenterade årsredovisningen för 2018 som hade funnits att
läsa på Equmeniakyrkans webbplats.
Equmeniakyrkan som moderförening avslutade 2018 med ett underskott på 17,8 miljoner.
De båda dotterbolagen hade gjort positiva resultat. Derbo fastigheter fick ett överskott på 8,4
miljoner, Enskilda Högskolan Stockholm fick ett överskott på 100 000 kr. Berling media,
som Equmeniakyrkan är delägare i, gav en utdelning på 10,8 miljoner. Koncernen gjorde
därför ett resultat på totalt 1,6 miljoner.
Intäkterna var under 2018 sex miljoner lägre än budgeterat. Både posterna för insamlingar,
testamenten och gåvor gav ett sämre resultat än beräknat, och det hade budgeterats för större
intäkter från upplösning av församlingar än vad som blev fallet. . Kyrkokonferensen 2018
beslutade om en ny kapitalplaceringspolicy vilket gjorde att fonder behövde säljas av, vilket
genererade en vinst på 30 miljoner kronor. Dessutom genererade övriga placeringar
ytterligare 14 miljoner i avkastning. Det hade budgeterats för 19,5 miljoner men blev till slut
en vinst på 44 miljoner. Från de ändamålsbestämda medlen kunde 14 miljoner användas
samtidigt som 11,5 miljoner lades till de ändamålsbestämda medlen, vilket innebar ett
nettoresultat på totalt 2,5 miljoner. Kostnaderna kopplade till verksamheterna höll sig till
budget, men kostnaderna kopplade till pensionsskulderna ökade mycket, från 0,7 miljoner till
23 miljoner, på grund av en förändring i diskonteringsräntan. Det egna kapitalet uppgick till
775 miljoner kronor, där det mesta var reserverat och det totala fria kapitalet var 52 miljoner
kronor.
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 2018 till handlingarna.
8. Revisorernas berättelse
Ordförande: Carl Johan Berglund

8.1 Informationssession
Börje Eidenskog, revisor, redogjorde för revisorernas arbete och deras utlåtande som
tillstyrkte att kyrkokonferensen fastställde resultaträkningen och balansräkningen för
moderföreningen samt beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
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: Carl Johan Berglund
9.1 Informationssession
Klas Johansson, verksamhetskoordinator, presenterade hur kyrkostyrelsen och kansliet hade
arbetat med de beslut som fattats vid kyrkokonferensen 2018 och som inte återkom som egna
punkter vid årets kyrkokonferens.
● Equmeniakyrkan hade arbetat med att öka insamlingarnas synlighet, men inte nått
hela vägen fram i skapandet av ett digitalt verktyg.
● Stödet till församlingarna kring Dataskyddsförordningen (GDPR) hade intensifierats
med information på webben.
● Motionen om arbetet med unga vuxna hade lett till ett intensifierat arbete tillsammans
med Equmenia och en projekttjänst hade påbörjats. Chris McGee kommer att arbeta
med frågorna tillsammans med en referensgrupp.
● Kyrkostyrelsen presenterade utvecklingsarbetet kring de regionala förtroenderåden
vid kyrkokonferensen 2018. Formandet av de nya regionråden var igång under 2019.
Den regionala strukturen fokuserade på en bättre och bredare förankring av
verksamhetsplanen och en ökad delegering och kommunikation utifrån vad som hade
beslutats vid kyrkokonferensen 2018.
● Frågan om klimat och skapelse är och har varit högaktuell. Klimatfastan under
påskfastan skapade stort engagemang. Det blev tydligt att dialogen behöver fortsätta
och att det finns mer att lära av varandra. En person hade anställts med stöd från
Svenska missionsrådet för att arbeta med bland annat hållbarhetsfrågor och Agenda
2030.
● Kyrkostyrelsen hade arbetat för att hitta former för stöd till Hönö Missionsförsamling
i arbetet med Hönöhallen, men tyvärr hade församlingen tvingats ändra planerna på
grund av kommunens prognoser kring översvämningsrisk.

● Investeringspolicyn som berör kärnvapen har uppdaterats. En remiss för ett
ställningstagande för ratificering av FN:s kärnvapenkonvention hade besvarats.
● Nya rutiner för ärendehantering vid mottagande av motioner till kyrkokonferensen
hade implementerats.
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: Carl Johan Berglund
10.1 Informationssession
Ann-Christin Lindbom, ordförande i verksamhetsgranskande utskottet, redogjorde för
verksamhetsgranskande utskottets yttrande, som hade funnits tryckt i föredragningslistan på
sid. 7–14.
Susanne Rodmar presenterade kyrkostyrelsens respons på verksamhetsgranskande utskottets
rapport. Kyrkostyrelsens respons hade funnits tryckt på sid. 14–16 i föredragningslistan.
10.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
10.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
lägga yttrandet samt kyrkostyrelsens respons till handlingarna.
11. Fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande: Carl Johan Berglund
11.1 Informationssession
Carl Johan Berglund påminde om att revisorerna i sin berättelse föreslog kyrkokonferensen
att fastställa resultat- och balansräkningen.
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 moderföreningen och koncernen.

12. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
Ordförande: Carl Johan Berglund
12.1 Informationssession
Carl Johan Berglund redogjorde för förslaget om ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och
kyrkoledaren.
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.
Carl Johan Berglund framförde kyrkokonferensens tack till kyrkostyrelsen, kyrkoledarna och
övrig personal. Ombuden tackade med en varm applåd.
13. Verksamhetsplan och budget
Ordförande: Sofia Eklund
13.1 Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan (VP 19–22)
13.1.1 Informationssession
Klas Johansson berättade att verksamhetsplanen som antogs 2018 gäller för 2019–2022.
Två övergripande mål sammanfattade verksamhetsplanen: en helhetssyn på mission med ett
globalt perspektiv och ett fokus på församlingarnas förnyelse, utveckling och växt.
Verksamheten kunde också delas upp i följande riktningsmål:
1. Församlingsutveckling – att församlingar i Sverige och världen växer och utvecklas.
Arbetet är en nyckel för kyrkan, framtiden och världen.
2. Församlingsgrundande – att nya församlingar och gemenskaper grundas och
återplanteringar sker. Det finns ingen motsättning mellan detta och utveckling av
befintliga församlingar, båda behövs. Utmaningen till alla är att bli moderförsamling.
3. Internationella relationer – att fördjupa och prioritera samverkan i global mission där
diakoni och vittnesbörd hör samman. Vi vill stärka missionsuppdraget, bland annat
genom temat: Till jordens yttersta gräns.

4. Samhällsengagemang – att vara en profetisk aktör i samhället. En av utmaningarna
syntes i storseminariet kring klimat och miljö, men det finns flera områden.
5. Förvaltarskap – att vara hållbar och relevant för uppdraget, så att Equmeniakyrkan
kan utrusta för tjänst. Det behövs god ordning på ekonomin, Equmeniakyrkan
behöver vara en bra arbetsgivare och människor behöver rustas för tjänst genom
utbildningar.
13.1.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
13.1.3 Beslutssession
kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
föra rapporten till protokollet.
13.2 Presentation av förslag till rambudget för 2020
13.2.1 Informationssession
Sara Lindblad, ekonomichef, presenterade kyrkostyrelsens förslag till rambudget för 2020.
Förslaget hade funnits tryckt på sid. 40–45 i föredragningslistan.
Vanligtvis har kyrkostyrelsen föreslagit en rambudget i balans men detta år gjordes inte det.
Budgeten lades med ett negativt resultat då bland annat de insamlade medlen under en längre
tid hade minskat. Målet för insamlingsarbetet höjdes förra året, men det målet nåddes inte och
därför fortsatte kyrkostyrelsen inte att budgetera för de ökade intäkterna. Inför
kyrkokonferensen hade en prognos gjorts för resultatet 2019, den visade på ett negativt
resultat om 15 miljoner kronor. I budget för 2020 räknades det med ett negativt resultat på
15,2 miljoner men målsättningen var att minska det negativa resultatet genom att hantera det
med både besparingar och ökade intäkter. Det bedömdes dock som orimligt att nå ett
nollresultat igen så snart som 2020.
13.2.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare André Jakobsson redogjorde
i plenum för samtalet på torget som präglades av engagemang och delaktighet. Många
frågeställningar handlade om att konkretisera budgeten: vad betyder siffrorna, vad används
pengarna till, hur mycket saknas per medlem eller församling och på vilka sätt kan vi på ett
kreativt sätt uppmuntra givande? Flera uttryckte ett stöd för kyrkostyrelsen och
ekonomiavdelningen på Equmeniakyrkans kansli, men en önskan om att se över den
nationella organisationens storlek och effektivitet framfördes. Det rådde delade meningar om
det internationella arbetet skulle växa, ligga kvar på samma nivå eller minska. Vissa menade
att det fanns andra sätt än ekonomi att mäta engagemanget på. Flera lyfte också vikten av att
prata mer om givande i församlingarna och att mycket handlade om prioriteringar av pengar.
Samtidigt pratades det om att många församlingar kämpar med sin egen ekonomi och att det

därför kan vara svårt att prioritera det nationella arbetet. En tydligare plan för att få ekonomin
i balans igen efterfrågades. Inga tydliga förslag mot rambudgeten lades fram.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum försäkrade kyrkostyrelsen att det fanns en långsiktig plan för
ekonomin och att budget skulle kunna läggas i balans framöver, en sådan plan föreslogs
presenteras till kyrkokonferensen 2020. Olika förslag till besparingar lyftes, bland annat
kretsade samtalet kring hur och när eventuella personalnedskärningar skulle kunna ske. Några
problematiserade praxis att budgetera för testamentsgåvor i rambudgeten.
13.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans
att
anta föreslagen rambudget för 2020.
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut
att
ge kyrkostyrelsen i uppdrag att vid nästa kyrkokonferens presentera en plan för hur
budgeten ska komma i balans.
14. Stadgeändringar §13–15
Ordförande: Sofia Eklund
14.1 Informationssession
Sofia Eklund presenterade förslaget till stadgeändring som funnits tryckt på sid. 16–18 i
föredragningslistan. Förslaget rörde en utökning av kyrkostyrelsens beredningstid inför val av
de olika kyrkoledaruppdragen samt en förändring för att göra även mottagna pastorer valbara,
tidigare hade endast ordinerade till tjänst inom Equmeniakyrkan varit valbara. Processledare
Ulrika Morazán fanns inte på plats under informationssessionen utan tog vid på
samtalstorget.
14.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Ulrika Morazán redogjorde i
plenum för samtalet på torget. Många var positiva och uttryckte att förslaget var
kompletterande. Förlängningen av bearbetningstiden ansågs vara positiv, men att det som
konsekvens då behövs framförhållning i kommunikationen.
Formuleringen ”är pastor eller diakon i Equmeniakyrkan” väckte frågor: vad innebär det?
Ordinerad, mottagen eller i aktiv tjänst? Någon menade att endast pastor bör vara valbar,
någon annan att ordination och yrke inte var relevant alls.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum förtydligade kyrkostyrelsen att de med formuleringen ”är
pastor eller diakon” menade ordinerad eller mottagen pastor eller diakon. Både diakon och
pastor är valbar till biträdande och regional kyrkoledare. I samtalet ifrågasattes om de båda
tjänsterna skulle jämställas inför kyrkoledaruppdragen. Kyrkostyrelsen hänvisade till samtalet
om de ordinerade tjänsterna som skedde under punkt 18 i konferensen och som

kyrkostyrelsen ämnade fortsätta under kommande år. Ett klargörande begärdes kring vad som
var skillnad i tystnadsplikt mellan de ordinerade tjänsterna och om det hade inverkan på
tjänsten som regional kyrkoledare. En fråga ställdes kring möjligheterna att göra andra
stadgeändringar än de i förväg föreslagna. Presidiet ansåg att stadgarna tillät detta då samma
ändringar berördes i det ursprungliga förslaget.
14.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut
att
anta förslaget till stadgeändringar med tillägg av ”ordinerad eller mottagen” i §13.2,
14.1 och 15.2.
Presidiet konstaterade att det var långt fler än två tredjedelar av de röstande som visade sitt
orangefärgade indikatorkort.
15. Konsensusmetoder
Ordförande: Carl Johan Berglund
15.1 Återrapport
15.1.1 Informationssession
Andreas Möller, kyrkostyrelsen, presenterade den utvärdering av konsensusmetoder som
beslutades om på kyrkokonferensen 2016. Manualen och metoderna användes under
kyrkokonferenserna 2017 och 2018. Manualen hade efter det reviderats och föreslogs antas
av denna konferens.
Metoden hade utvärderats med goda resultat, omkring 86 % hade tyckt att metoden fungerat
bra eller mycket bra. Möller lyfte kommentarer som kommit fram i utvärderingen, vissa
tyckte att metoden gav långdragna förhandlingar, andra att den bidrog till ett gott
samtalsklimat under förhandlingarna. En stor del av ombuden hade, både 2018 och i år, aldrig
förut använt konsensusmetoderna, vilket visar på en stor rörlighet bland ombuden bland
ombuden och det ställer krav på att inte förutsätta att ”alla kan”.
Indikatorkorten hade visat sig vara ett effektivt verktyg för ombuden att göra sina röster
hörda.
Andreas Möller reflekterade över att vi år 1848 i våra sammanhang fick lika rösträtt, och att
vi 2016 tog ett nytt demokratiskt kliv och återigen blev en organisation gick före.
15.1.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
15.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
lägga rapporten till handlingarna.

15.2 Revision av Manual för beslutsfattande
15.2.1 Informationssession
Andreas Möller, kyrkostyrelsen, berättade att den reviderade manualen hade fått ett mer
koncist språk, en del förtydliganden och att den därför borde vara lättare att ta till sig. Den
reviderade manualen hade funnits tryckt i föredragningslistan på sid. 53–64.
15.2.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare P-O Byrskog redogjorde i
plenum för samtalet på torget. Det handlade mer om konsensusmetoderna i sig och mindre
om den reviderade manualen, men många var positiva till att ge kyrkostyrelsen mandat att
besluta om framtida revideringar av manualen. Många var mycket positiva till
konsensusmetoderna men även nackdelar och farhågor lyftes. En manual för hur metoderna
kunde användas i församlingen efterfrågades.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum tackade kyrkostyrelsen för samtalet på samtalstorget och för
de förbättringsförslag som kommit fram. I samtalet lyftes aspekter av metoderna som
fortfarande inte fungerade optimalt, bland annat avsaknaden av mångfald bland de som väljer
att yttra sig i plenum, svårigheter att hänga med i förändringar av beslutsformuleringar under
förhandlingarnas gång och att det som ombud ibland var svårt att uppfatta vilket stöd som
fanns i plenum för olika förslag. Å andra sidan lyftes indikatorkorten upp som ett mycket
positivt tillskott till plenumformen.
15.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans
att
anta den reviderade Manual för beslutsfattande.
att
ge kyrkostyrelsen mandat att besluta om framtida revideringar av Manual för
beslutsfattande.
16. Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa
16.1 Motion om amnesti för ensamkommande unga
Ordförande: Helen Åkerman
16.1.1 Informationssession
Processledare Anders Jonåker presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits tryckta i föredragningslistan på sid. 18-21.
16.1.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anders Jonåker redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det fanns ett stort stöd för motionen. Kyrkan hade under
lång tid tagit ansvar i flyktingfrågor och därför ansågs regeringen vara skyldig att lyssna på
kyrkans röst. Vidare hade Equmeniakyrkan ett stort förtroende bland flyktingar som blivit

bristfälligt hanterade av myndigheterna. Många ärenden hade inte hanterats inom rimlig tid
och därför var förslaget om amnesti en självklarhet för många. När frågan lyftes i denna
konferens, som hade temat ”Till jordens yttersta gräns”, blev det tydligt för många att den
gränsen fanns mitt i gemenskapen i församlingarna.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum meddelade kyrkostyrelsen att de trodde att det fanns ett större
stöd för ett beslut i den här frågan jämfört med vid kyrkokonferensen 2017. Kyrkostyrelsen
önskade att arbetet med frågan skulle få drivas tillsammans med kyrkorna i Sveriges kristna
råd, vilket möttes med stort stöd i plenum. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges
kristna råd, berättade vad Sveriges kristna råd redan gjorde i frågan. Samtalet präglades
därefter av argument för varför frågan behövde prioriteras och varför även Equmeniakyrkan
skulle agera på egen hand utöver engagemanget genom Sveriges kristna råd.
16.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans
att
ge kyrkostyrelsen i uppdrag att agera för att Sveriges riksdag och regering beslutar om
amnesti för de ensamkommande unga som idag bott i Sverige i minst två år.
16.2 Motioner om utökat stöd för konvertiter
Ordförande: Helen Åkerman
16.2.1 Informationssession
Processledare Christina Grafström presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på
motionen som hade funnits i föredragningslistan på sid. 21–23.
16.2.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Christina Grafström
redogjorde i plenum för samtalet på torget, där alla röster som hördes sa att situationen inte är
hållbar. Många förespråkade opinionsbildande och att det behövde lyftas att
Migrationsverkets utredningar inte var rättssäkra. Även att utbilda Migrationsverkets
handläggare och att efterfråga tydlighet från Migrationsverket kring vilken typ av underlag
som behövdes. Många påpekade att det fanns fler grupper än konvertiterna som var utsatta
och behövde lyftas. En del tolkade motionen som att det önskades att en jurist anställdes av
Equmeniakyrkan. Motionärerna förtydligade att det inte var intentionen, utan att de istället
efterfrågade en fond om 200 000 kr för församlingar att söka pengar ur och bidra till. Många
menade att det var omöjligt med den redan ansträngda rambudgeten. Det rådde delade
meningar om huruvida Rådgivningsbyrån för flyktingar och asylsökande var den organisation
som Equmeniakyrkan skulle arbeta tillsammans med i dessa frågor, då Rådgivningsbyrån
främst drev prejudicerande fall. Vissa önskade information om vilka jurister och andra
resurser som finns att tillgå. Många såg opinionsbildning som det föredragna gemensamma
arbetssättet.
Ordet lämnades fritt.

När samtalet fortsatte i plenum rörde det många lokala exempel för att poängtera hur viktig
denna fråga var i de lokala församlingarna och att det behövdes hjälp. Om Rådgivningsbyrån
fanns flera ståndpunkter. Dels ansågs det att Rådgivningsbyråns arbete behövde uppmuntras
då det behövdes fler prejudicerande domar och dels ansågs det att Rådgivningsbyrån inte var
rätt instans i denna fråga då många fall som behövde drivas inte var av prejudicerande
karaktär. Om Equmeniakyrkan skulle anställa en egen jurist, vilket lyftes på flera håll, och
driva juridiska processer, skulle Equmeniakyrkan tvingas prioritera bland målen. Det
uppfattades av någon att detta skulle få en olycklig konsekvens: att kyrkan inte längre blir en
trygg plats för de som får ”avslag” från Equmeniakyrkan. Förslaget att upprätta en fond fick
svagt stöd i plenum medan förslaget att Equmeniakyrkan istället skulle stå för samordningsoch kommunikationsinsatser mötte stort stöd.
16.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
ge kyrkostyrelsen i uppdrag att samordna informationsspridning och kommunikation
kring frågan om juridiskt och ekonomiskt stöd till kristna utan uppehållstillstånd i Sverige.
Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse
att
ge kyrkostyrelsen i uppdrag att söka vägar att ge församlingarna teologiskt och
praktiskt stöd i arbetet med personer utan uppehållstillstånd i Sverige.
Ingen invändning anmäldes men en fråga kring formuleringen lyftes: skulle det vara
”personer” eller ”kristna” i den sista beslutspunkten?
16.3 Motion om konsekvensrapport om flyktingmottagande
Ordförande: Helen Åkerman
16.3.1 Informationssession
Processledare Joel Jonsson presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen som
hade funnits i föredragningslistan på sid. 23-24.
16.3.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Joel Jonsson redogjorde i
plenum för samtalet på torget som inte alltid rörde sig kring motionens ämne. Mycket av
samtalet kretsade istället kring de lokala och personliga erfarenheterna, men även tips och råd
framfördes till den eventuella utredningen. På torget framträdde bilden att en utredning
utöver konvertitutredningen inte är det som efterfrågas. Många uttryckte att resurser kunde
och behövde prioriteras till annat, bland annat en plattform för erfarenhets- och
kunskapsutbyte. Flera digitala lösningar föreslogs liksom fysiska lösningar i form av
regionala samlingar och nationella konferenser. Frågan ställdes om hur tjänsterna som
samordnare för migration och asyl fungerade och vad som var planen när finansiering genom
bidrag inte längre skulle vara aktuellt.

Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum tackade kyrkostyrelsen för engagemanget och samtalet och
berättade att de ville fortsätta arbeta för att snabbt kunna utbyta idéer och skapa ett tydligare
kontaktnät. Sakupplysning kring tjänsterna för de regionala samordnarnas lämnades, vid
tidpunkten för konferensen fanns samordnare anställda i Region Nord, Svealand, Mitt och
Väst. Ett flertal projekttjänster skulle pågå fram till den 31 december 2019, därefter var
förlängning aktuell för någon av dessa. En nationell konferens på temat skulle hållas 15–16
november.
16.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans
att
en utredning om konsekvenserna av flyktingmottagandet inte är nödvändig.
16.4 Motion om medlemskap i Föreningen för Fairtrade Sverige
Ordförande: Carl Johan Berglund
16.4.1 Informationssession
Processledare Margareta Björn presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 24–25.
16.4.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Margareta Björn redogjorde i
plenum för samtalet på torget. I samtalet fanns ett stort engagemang, många tyckte det var
viktigt att Equmeniakyrkan hade en tydlig plats i arbetet med Fairtrade. En del
begreppsförvirringar behövde redas ut, bland annat för att hålla isär föreningen Fairtrade
Sverige och projektet Kyrka för Fairtrade. Equmeniakyrkan fanns med i styrgruppen för
Kyrka för Fairtrade, som hade Svenska kyrkan som huvudman efter att Sveriges kristna råd
lämnat över projektet, men det hölls ett samtal om hur hur engagemanget skulle organiseras
framöver.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum lyftes flera argument för Equmeniakyrkan att bli medlem i
Föreningen för Fairtrade Sverige, bland annat att det är oansvarigt att, utan att vara
medlemmar, använda oss av material och annat som Föreningen för Fairtrade Sverige gör. Ett
annat argument belyste möjligheten för Equmeniakyrkan att tydligare arbeta för att projektet
Kyrka för Fairtrade blir en del av Föreningen för Fairtrade Sveriges verksamhet genom att
vara medlemmar. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, berättade att det
var Kyrka för Fairtrades önskan att uppgå i föreningen, och att Sveriges kristna råd, som är
medlemmar i föreningen, arbetade för det.
16.4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom acceptans

att
uppdra åt kyrkostyrelsen att fortsätta arbetet för rättvis handel genom styrgruppen för
Kyrka för Fairtrade.
16.5 Motioner om Kyrkornas globala vecka
Ordförande: Carl Johan Berglund
16.5.1 Informationssession
Processledare Sara Löfstedt presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 25–26.
16.5.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Sara Löfstedt redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det blev tydligt att intresset för att prata om internationellt
engagemang var stort. Det blev också tydligt att församlingarnas internationella engagemang
ser väldigt olika ut. Flera församlingar visste inte vad Kyrkornas globala vecka var, för andra
var den en mycket viktig del i deras sätt att uppmärksamma de internationella frågorna. Dessa
uppskattade att kampanjen hade en specifik vecka bunden till sig och att den var ekumenisk.
Några frågade sig vad som hindrade oss att fortsätta arbeta själva med dels Globala veckan,
dels med internationella frågor året om. Nationell hjälp för att samla och sprida goda exempel
efterfrågades.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum berättade kyrkostyrelsen att Equmeniakyrkan hade fått medel
från Svenska missionsrådet för att arbeta med dessa frågor. En person hade anställts som
samordnare för Agenda 2030 och låta Globala veckan fortsätta i annan form. Det
poängterades att kyrkorna kunde använda materialet för Globala veckan på eget initiativ,
vilket bekräftades av presidiet. Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd,
berättade att utvärderingen för Kyrkornas globala vecka hade visat att projektet inte hade gett
så mycket ekumenisk aktivitet som önskats, och att projektet fullföljt sitt syfte. Sveriges
kristna råd sökte inte längre medel från SIDA för projektet, men planerade att även i
fortsättningen inspirera församlingar att använda det material för Kyrkornas globala vecka
som redan fanns.
Presidiet föreslog konferensen att uppdra åt kyrkostyrelsen att fortsätta stötta församlingarnas
internationella engagemang på de sätt som beskrivs i verksamhetsplanen. Förslaget blev
ifrågasatt: betydde det att kyrkostyrelsen skulle fortsätta göra det de redan gjorde? Varför
behövdes ett sådant beslut? Presidiet valde då att föreslå konferensen att istället föra till
protokollet att motionen behandlats och inte fatta beslut i frågan.
16.5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen behandlade motionen genom samtal. Samtalet ledde till en acceptans att
inget beslut skulle fattas i frågan.

16.6 Motion om kapitalplaceringspolicy
Ordförande: Carl Johan Berglund
16.6.1 Informationssession
Processledare Anders Linsmo presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 26–29.
16.6.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anders Linsmo redogjorde i
plenum för samtalet på torget som präglades av stor nyfikenhet. Begreppen målsättning och
policy och vad skillnaden var på dessa i detta sammanhang diskuterades flitigt. En enighet
om att motionens intention var god fanns på torget, men det fanns också en viss skepticism
kring huruvida det var möjligt att efterleva det som motionen efterfrågade. Frågan om
transparens i Equmeniakyrkans ekonomi var viktig.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum förtydligade kyrkostyrelsen hur fonderna som
Equmeniakyrkan använde sig av fungerade, att Finansinspektionen kontrollerade att fonderna
följde sina bestämmelser och att fondförvaltarna också hade som mål att inte ha några oetiska
placeringar. Det innebar att det i praktiken var en försvinnande liten del av de placerade
pengarna som kunde stödja verksamheter som inte låg i linje med Equmeniakyrkans
placeringspolicy. Styrelsen tog också till sig efterfrågan om större transparens i redovisningen
av investeringarna.
16.6.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
behålla den nuvarande kapitalplaceringspolicyn.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att halvårsvis på Equmeniakyrkans webbplats rapportera hur
Equmeniakyrkans kapital är placerat.
16.7 Motion om behovet av samhällsengagemang inom Equmeniakyrkan
Ordförande: Sofia Eklund
16.7.1 Informationssession
Processledare Bengt Ekelund presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 29–30.
16.7.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Bengt Ekelund redogjorde i
plenum för samtalet på torget. Motionärerna hade genom ombud meddelat att de var nöjda
med kyrkostyrelsens svar på motionen. Många tyckte att frågan var angelägen dels på
konferensen men också att ta med hem till sitt lokala sammanhang.En viss oro för hur
partipolitiken skulle kunna verka splittrande för den lokala församlingen framfördes också.

Inga konkreta förslag kom fram på samtalstorget men Bilda lyftes som en möjlig resurs för
material, för att skapa ett nätverk och genom sin politikerskola. Idéer om att skapa nätverk för
politiker inom Equmeniakyrkan lyftes. Åsikter om att kyrkan inte ska vara partipolitisk
framkom, samtidigt som flera partipolitiskt aktiva deltog i samtalet.
Ordet lämnades fritt.
I plenum kom samtalet att handla om det historiska och det nuvarande demokratiska
engagemanget i samhället, och kyrkans roll och ansvar i detta. Flera möjligheter till bildning
och utbildning lyftes exempelvis i form av studieförbund och folkhögskolor. Även kyrkans
plats i samhället som demokratisk skola belystes och konsensusmetoder användes som
exempel på hur kyrkan är och har varit en förändrande samhällskraft.
16.7.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen behandlade motionen genom samtal. Samtalet ledde till en
överenskommelse om att inget beslut skulle fattas i frågan.
Ingen invändning mot beslutet anmäldes för att tas med i protokollet.
16.8 Motion om offrandets teologi och praxis
Ordförande: Sofia Eklund
16.8.1 Informationssession
Processledare Jenny Arnelöf presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 30–31.
16.8.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Jenny Arnelöf redogjorde i
plenum för samtalet på torget där det var tydligt att frågan var angelägen för många. Många
efterfrågade inspiration, tips, metoder och idéer men såg inte att de konkreta förslag som
fanns i motionen var det som Equmeniakyrkan skulle lägga sina resurser på. En del av
samtalet rörde information och material kring Equmeniakyrkans nationella
insamlingssatsningar och hur den informationen sprids till församlingarna.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum välkomnade kyrkostyrelsen förslaget att samla och
tillgängliggöra tips och idéer både från samtalstorget och från församlingar. En kort
diskussion fördes kring ordval: ”givande” föredrogs av konferensen framför ”offrande” på
grund av det senares mångtydighet.
16.8.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att på gudstjänst.se och i regelbunden kommunikation
tillgängliggöra konkreta tips kring givandets teologi.

16.9 Motion om missionshuset i Marstrand
Ordförande: Sofia Eklund
16.9.1 Informationssession
Processledare Klas Eriksson presenterade motionen och kyrkostyrelsens svar på motionen
som hade funnits i föredragningslistan på sid. 32–33.
16.9.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Klas Eriksson redogjorde i
plenum för samtalet påtorget som var intensivt och engagerat. Mycket känslor var kopplade
till frågan, då byggnader och identitet ofta går hand i hand. Många såg en möjlighet för huset
att säljas som en resurs för andra församlingsplanteringar i närområdet i Region Väst. Några
bidrog med perspektivet att det som ny gemenskap kan vara komplicerat att förvalta en
byggnad utöver byggandet av gemenskap och församling.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum gavs en del bakgrundsinformation. Dels kring församlingens
nedläggning och de försök till församlingsplantering som skett, dels att den förening som vid
tidpunkten för konferensen bedrev verksamhet i byggnaden var fristående från
Equmeniakyrkan. Ombud från Equmeniakyrkan i Kungälv uttryckte att frågan var komplex
och berättade att församlingen upplevde att de i samtal med kyrkostyrelsen var överens om
att försäljningen skulle ske ”vid lämplig tidpunkt” som det står i beslutet. En försäljning
skulle inte ske förhastat. I samtalet hördes röster i linje med motionärernas önskan, andra
röster önskade att beslutet skulle stå kvar och att en försäljning skulle ske. I samtalet lyftes
också frågan om huruvida det är konferensens plats att pröva kyrkostyrelsens beslut och
vilken praxis som skulle kunna skapas av ett sådant beslut.
16.9.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsbeslut
att
låta kyrkostyrelsens beslut stå kvar

17. Rapport från Equmenia, Enskilda Högskolan Stockholm, folkhögskolorna, Diakonia
och Sveriges kristna råd
Ordförande: Sofia Eklund
Rapporten gjordes som en talkshow med kyrkoledare Lasse Svensson som värd som inledde
med att berätta att Equmeniakyrkan inkluderar ett större ”vi” än de församlingar som kallas
till kyrkokonferens.
Georg Andrén, generalsekreterare för Diakonia, intervjuades. Han berättade om kampanjen
”Cykelansiktet” och uppmärksammade att vi fick allmän rösträtt i Sverige för 100 år sedan,
men att kvinnor världen över fortfarande kämpar för lika villkor. Diakonia hade vid

tidpunkten för kyrkokonferensen 265 personer anställda i 23 länder, och arbetade i hemlighet
i ytterligare två länder.
Carin Dernulf, Equmenias generalsekreterare, pratade om kyrkans utmaning att nå unga
vuxna och om hur glad hon var att Equmenia och Equmeniakyrkan nu jobbar tillsammans
med frågan efter att Equmenias styrelse motionerat till kyrkokonferensen 2018. Carin
berättade också om Equmenias nationella scoutläger Prisma som skulle äga rum i Mohed
21–27 juli. Vidare visade hon upp Equmenias upplaga av The Message som de tagit fram för
att uppmuntra till bibelläsning. Till sist uppmuntrades ombuden att prata med sina
Equmeniaföreningar om att arbeta med medlemskapsfrågor.
Owe Kennerberg, rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm, berättade om skolans
25-årsjubileum och hade med sig en bok till intervjun, ”Uppdrag pastor”, som publicerats i
samband med jubileet. Boken var ett bidrag in i vad det är att vara pastor och vad det är att
vara kyrka. Owe berättade om att högskolan hade bytt namn till Enskilda Högskolan
Stockholm (EHS) men att Teologiska högskolan fortfarande var namnet på det teologiska
programmet. Pastorskandidaternas bokloppis gjorde för första gången turné och fanns på
kyrkokonferensen. Under åren har bokloppisen bidragit med nästan 250 000 kr till
omkostnaderna för pastorskandidaternas årliga retreater. .
Karin Wiborn, generalsekreterare för Sveriges kristna råd, berättade om rådets arbete med
sina 26 medlemskyrkor och 3 observatörer, där frågor om migration, integration och
människovärde var viktiga. I rådet fanns 19 expertgrupper som metodiskt arbetade med både
kyrkor och beslutsfattare.
Anders Andersson, tidigare rektor vid Södra Vätterbygdens folkhögskola (SVF) i Jönköping
och vid konferensen rektor vid Bromma folkhögskola, berättade att SVF under året firat 100
år men att folkhögskolerörelsen var äldre än så. En av de allra första folkhögskolorna var den
skola Equmeniakyrkan och Equmenia nu är huvudmän för i Karlskoga. Han berättade att det
fanns många utbildningar inom Equmeniakyrkan och uppmuntrade konferensdeltagarna att i
sin tur uppmuntra människor i sin närhet och i sina församlingar att gå dem. Han pratade
också om att folkhögskolorna betyder mycket för enskilda människor. Många gör stora resor
kring självförtroende och självbild under sin folkhögskoletid.
Talkshowen avslutades med gemensam sång.
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
notera detta i protokollet.

18. Om de ordinerade tjänsterna
Ordförande: Carl Johan Berglund

18.1 Informationssession: Rapport
Sofia Camnerin och Lasse Svensson presenterade frågan, som inte skulle tas upp för beslut
förrän i en senare kyrkokonferens. En skriftlig rapport fanns tryckt i föredragningslistan på
sid. 33–34.
I mars 2015 initierade kyrkoledningen och kyrkostyrelsen en utredning, ”I kyrkans tjänst”,
kring de ordinerade tjänsterna. Utredningen, som hade utförts av Daniel Strömner, hade blivit
publicerad på Equmeniakyrkans webbplats. Under kyrkokonferensen 2018 bearbetades i ett
seminarium flera frågor om kyrkosyn, om vilka som kan anställas som pastorer och
missionärer och vilken ställning de personerna får i samfundet. Under Vinterkonferensen
2019 hölls ett seminarium för ordinerade medarbetare, med frågeställningar om ordinationen
är livslång, ifall man kan vara medlem i flera samfund, om föreståndare har tillsynsansvar,
vilket ansvar samfundet har för de ordinerade medarbetarna, om de ordinerade medarbetarna
ordineras till avlönad eller livslång tjänst och hur särskild tjänst skiljer sig från allas tjänst.
Det fanns vid årskonferensen 522 personer i aktiv tjänst och omkring 1200 med
vigselbehörighet. Flera var pensionärer men inte alla. Hur tar Equmeniakyrkan hand om
dessa resurser och möjligheter när det också talas om pastorsbrist? Hur tar tillsyn och omsorg
sig uttryck? Hur sker kontakt med ordinerade medarbetare som inte är i tjänst?
Synen på den livslånga tjänsten och pastors- och diakontjänsterna var de tänkta ämnena på
samtalstorget.
18.2 Övervägandesession: Samtal och sammanfattning i plenum
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Anna Ljung redogjorde i
plenum för samtalet på torget som hade många dimensioner. I fråga om syn på ordination
rörde sig samtalet kring huruvida ordinationen är livslång vilket de flesta var överens om,
men även frågan om det skulle vara möjligt att avsäga sig ordinationen diskuterades. Frågor
om vad som menas med begreppet ”aktiv tjänst” lyftes och vilken ställning missionärer har i
kyrkan. I frågan om tillsyn av pastorer och diakoner var många överens om att den tillsynen
inte ska skötas av kollegor utan av församlingsstyrelsen, den regionala kyrkoledaren och
ansvarsnämnden. I samtalet kom det också fram förslag om att göra ”lämplighetstest” vid hög
ålder, liknande som för körkort. En del pastorer och diakoner får uppdrag av andra
församlingar och det efterfrågades tydligare ramar för hur sådana ”frilansuppdrag” ska
hanteras och tydlighet kring hur tillsynen sker för de som inte har församlingstjänst.
Vägledningsåret var också aktuellt i samtalet och även här efterfrågades tydlighet kring vad
det innebär att vara pastor i vägledningsår och hur tystnadsplikten hanteras. I samtalet lyftes
också församlingsstyrelsernas ansvar i både arbetsgivarfrågor och i andligt ledarskap. Flera
ville utveckla samarbetet med Svenska kyrkan, både med översyn av de samarbetsavtal som
redan finns och utveckling av nya, för att göra det möjligt att dela anställningar. Att pastorsoch diakonutbildningarna behövde utvecklas var de flesta överens om, men huruvida de
borde särskiljas mer eller närma sig varandra i innehåll rådde det delade meningar om. Det
borde skapas en överblick över hela utbildningslivet för den ordinerade, från utbildning till
fortbildning och kompetensutveckling. Förtydliganden kring sakramenten efterfrågades. Vid

tidpunkten för konferensen gällde att pastorn förvaltade sakramenten vilket en del inte ansåg
var förenligt med att fler och fler diakoner anställdes som föreståndare. Där det var
applicerbart önskade man att det fanns formuleringar som tillät även diakoner att förvalta
sakramenten.
Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum lyftes de regionala medarbetarråden som en möjlig instans för
fortsatta samtal. Pastorer utan tjänst i församling lyftes ytterligare och Equmeniakyrkan
uppmanades förtydliga vilket ansvar man bär för dessa. Kan de kopplas till en församling och
hur stöttas företags-, universitets- och fängelsepastorer i sina tjänster? Även frågan om
pastors- och diakonutbildningarna lyftes igen, med en önskan om att de i framtiden skulle
överlappa varandra för att ge pastorer och diakoner kompetens i varandras tjänster. I samtalet
lyftes också frågan om medlemskap och utlånade pastorer och diakoner, en generositet som
Equmeniakyrkan uppmuntrades både visa och ta tillvara.
18.3 Beslutssession
Frågan var inte beredd med intention att fatta beslut och därför utgick beslutssessionen.
Kyrkostyrelsen och kyrkoledningen meddelade att de tog med sig de åsikter de fått ta del av i
konferensen i det fortsatta arbetet.
19. Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
Ordförande: Helen Åkerman
19.1 Informationssession
Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, och Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande,
presenterade förslaget till kyrkohandbok som, förutom i provutgåva, dessutom hade funnits
tillgänglig i reviderad version på Equmeniakyrkans webbplats. Arbetet med kyrkohandboken
hade presenterats i föredragningslistan på sid. 35–36. Den föreslagna kyrkohandboken är
tänkt att vara en resurs för gudstjänstfirandet och även den handbok som skulle användas
exempelvis i Equmeniakyrkans utbildningar. Kyrkohandbokens gudstjänster och ordningar
följde fyra spår: samling, ordet, delande och sändning. Till varje gudstjänstordning fanns tre
alternativ, där det tredje gav full frihet. Dock fanns tydlighet kring konstituerande moment,
exempelvis juridiska moment i vigselakten. Kyrkohandboken beräknades finnas i fysisk form
till första advent 2019 men på gudstjänstwebben, www.gudstjänst.se, fanns handboken i
digital form som skapade möjligheter att komplettera den tryckta boken. I kyrkokonferensen
föreslogs kyrkohandboken behandlas som en helhet och framför allt önskades förslag på
språk som delar av handboken skulle kunna översättas till samt förslag på vilka delar som
behövde översättas.
19.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget. Processledare Jenny Dobers redogjorde i
plenum för samtalet på torget som uttryckte en stor glädje och tacksamhet över att det nu
fanns en kyrkohandbok. Många tyckte att den var lättillgänglig och uppskattade att den fanns

att falla tillbaka på, samt att den bidrog till ökad gemenskap i förberedelserna då det blev
tydligt att lekmän hade en tydlig plats i planeringen. Andra tyckte att den hade ett
komplicerat och svårt språk. En del konkreta ändringsförslag lyftes, bland annat önskades
kompletterande versioner av vigselordningen, fler former för välkomnande av nya
medlemmar samt att den nicenska trosbekännelsen skulle läggas till. I samtalet funderade en
del på hur boken skulle se ut och några på vilket beslut som skulle tas i konferensen då det
sett olika ut i Equmeniakyrkans bildarsamfund.

Ordet lämnades fritt.
När samtalet fortsatte i plenum tackade kyrkostyrelsen för engagemanget och berättade att
många av förslagen som kommit upp på samtalstorget skulle publiceras på gudstjänstwebben.
Beslutsförslaget att anta kyrkohandboken ifrågasattes med hänvisning till att det i
provutgåvan stod att handboken skulle överlämnas. Kyrkostyrelsen svarade att förslaget att
anta handboken var ett noga övervägt ordval som gav handboken en officiell ställning.
Samtidigt poängterades att kyrkohandboken fortfarande inte var förpliktigande och något som
skulle följas till punkt och pricka, utan fanns till för hjälp och ledning.
19.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
anta Kyrkohandboken för Equmeniakyrkan med tillägg av den nicenska
trosbekännelsen.
20. Temaåret Till jordens yttersta gräns
Ordförande: Sofia Eklund
19.1 Informationssession
Lasse Svensson, kyrkoledare, berättade om temaåret Till jordens yttersta gräns, som likt
Markusåret handlade om bibelläsning men med fokus på Apostlagärningarna. Temaåret Till
jordens yttersta gräns hade också fokus på mission och ställde frågan om vad som är jordens
yttersta gräns, särskilt i fråga om klimatet. Kyrkokonferensen, som inledde temaåret, innehöll
ett seminarium om klimat och hållbarhet vilket fanns att se i efterhand på Equmeniakyrkans
Youtube-kanal.
19.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
19.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
notera detta i protokollet

21. Aktuell information
Ordförande: Sofia Eklund
Ingen aktuell information fanns anmäld.
22. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år
Ordförande: Carl Johan Berglund
Kyrkoledarna Lasse Svensson, Sofia Camnerin och Olle Alkholm tackade de ordinerade
medarbetare som under året fyllde 67 år för lång och trogen tjänst. Ytterligare några pastorer
och diakoner som tyvärr inte kallats tidigare på grund av oordning i bildarsamfundens
register tackades vid denna konferens. Lasse Svensson delade ut medaljer. Kyrkokonferensen
tackade med flera långa, varma applåder.
Följande medarbetare tackades:
Inger Wiktell Wilhede
Suzanne Molin
Claes-Göran Ydrefors
Karin Sporre
Lars-Bertil Florén
Agneta Wallenstam
Maj Rundström
Per-Martin Jonasson
Per-Arne Örnberg
Anders Bernspång
Lars Björklund
Anders Axelsson
Leif Tullhage
Anders Gabre
Sune Fahlgren
Sven-Ulrik Meinecke
Daniel Ibrahim
Leif Gustavsson
Eva-Britta Nissen
Karin Sunhede Gudmundson
Ing-Marie Gustafsson Jönsson
Jan-Eric Jansson
Yvonne Göranson
Åke Svensson
Tomas Laveson
Mogens Nielsen
Tomas Hammar

Görel Byström Janarv
Lennart Renöfält
Owe Kennerberg
Inga-Lena Fredrixon
Alf Nyström
Hans Nilsson
Pär Haglund
Kjell Johansson
Hans Cardell
Helmut Mülnikel
Noomi Tönnäng
Bertil Svensson
Krister Gunnarsson
Helena Facchini
Frank Åkerman
Per Wärmegård
Maria Maudsdotter
Göran Strömner
Katarina Sjörs
Åke Gustavsson
Helena Eriksson
Ingegerd Silverdal
Ulla-Britt Andersson
Ann-Christin Olsson
Kent Vedefors
Barbro Daelander
Rut Olofsdotter
Johann Facchini
Ann-Katrin Jonsson
Britt-Marie Linnarsson
Anders Hovemyr
Kerstin Ulenius
Arne Ångman
Karl-Erik Johansson
Kersti Lundén Wennmyr
Hans Berglund
Karin Levander
Jan Eric Mattsson
Lillemor Brånn
Ulla Mellbourn Olofsgård
Ingalill Broman
Monika Claesson

Elisabet Elestedt
Agneta Lillqvist Bennstam
Pia Holmgren
Tore Olsson
Lars-Olof Holmgren
Tomas Björnsson
Margareta Ahlén Björnsson
Maria Hovemyr
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
föra kyrkokonferensens tack och medarbetarnas namn till protokollet.
23. Beslut om ordination
Ordförande: Carl Johan Berglund
23.1 Informationssession
Marie Lindholm och Linnéa Lidskog presenterade de som föreslogs ordineras till diakoner
och pastorer 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 Anna Ardin, Kim D. Bergman, Liselott
Björk, Inger Burgén Levin, Victoria Gejrot, Anna Johannesson, Maria Lindström, Ulrika
Magnusson och Ingela Öhman.
att
till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Lovisa Almén, Mikael Andersson, Rebecca
de Brito, Lisa Danell, Johanna Bjurenstedt Gustafsson, Noomie Hammar, Joshua Hiben,
Tommy Holmsten, Karl Hylén, Marcus Johnson, Johanna Karlsson, Maria Linder, Heidi
Lundberg, Anna-Karin Ryberg, Malin Rylander, Sara Sjölander, Anna Sundberg, Emil Thelin
och Johan Wikström.
24. Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund
Ordförande: Carl Johan Berglund
24.1 Informationssession
Linnéa Lidskog presenterade de pastorer som föreslogs 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 Åge Eriksen, Jesica Szlachota Eriksson,
Helena Klar Fast och Erik Lennestål.
25. Församlingsförändringar
Ordförande: Carl Johan Berglund
25.1 Informationssession
Olle Alkholm presenterade de församlingar som under året gått samman eller upplösts, samt
nya församlingsplanteringar och platser där förstudier för församlingsplanteringar pågick.
25.2. Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
25.3. Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
notera i protokollet att Alvesta missionsförsamling och Moheda missionsförsamling
gått samman och bildat Equmeniakyrkan Alvesta-Moheda, Missionskyrkan Frövi och Frövi
pingstförsamling har gått samman och bildat Korskyrkan Frövi, Hångers missionsförsamling
och Hångers pingstförsamling har gått samman och bildat Hångers frikyrka, Dannäs och
Jonsboda missionsförsamlingar har gått samman och bildat Norra Bolmens
missionsförsamling, och Johanneskyrkan Åtvidaberg och Åtvidabergs pingstförsamling har
gått samman och bildat Åtvidabergs frikyrkoförsamling.
att
notera i protokollet att Riibodarnas missionsförsamling, Svenska frälsningsarmén i
Göteborg, Råneå missionsförsamling, Brevensbruks frikyrkoförsamling, Arboga
internationella församling, Sturkö Kullens missionsförsamling, Gnarps baptistförsamling,
Grangärde missionsförsamling, Järpens baptistförsamling, Öskeviks missionsförsamling,
Hagreda missionsförsamling, Simonsbo missionsförsamling, Matfors baptistförsamling,
Söderfors baptistförsamling, Askeby missionsförsamling, Lennartsfors missionsförsamling,
Iglesia Betania, Haboarps missionsförsamling, Jona församling, och Idre missionsförsamling
har upplösts.
att
notera i protokollet att Norrbyås baptistförsamling och Storegårdskyrkans församling
har lämnat Equmeniakyrkan.
att
notera i protokollet följande nya församlingsplanteringar: Räddningsklippan,
Göteborg, Equmeniakyrkan Biskopsgården, Göteborg, Ekarängskyrkan, Borås, Portugisiska
gemenskapen i Immanuelskyrkan Stockholm och Arabisktalande gruppen i Ansgarskyrkan
Lidingö.

att
notera i protokollet att förstudier för församlingsplanteringar pågår i Ronneby,
Torslanda, Bergsjön, Navestad (Norrköping) och Åre.
26. Fastställande av antal ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Helen Åkerman
26.1 Informationssession
Tommy Aronsson, vice ordförande i valberedningen, presenterade valberedningens förslag
att kyrkostyrelsen skulle utgöras av ordförande och 13 ledamöter.
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 ordförande och 13 ledamöter under kommande
verksamhetsår.
27. Val av kyrkostyrelsens ordförande
Ordförande: Helen Åkerman
27.1 Informationssession
Tommy Aronsson och Maj-Lis Morhed Hultvall, valberedningen, presenterade
valberedningens arbete inför kyrkokonferensen 2019 och bjöd in till punkten på
samtalstorget. Till ordförande föreslogs Susanne Rodmar för en ny mandatperiod. Kandidaten
hade funnits presenterad i den tryckta föredragningslistan på sid. 48 och presenterades också
kort i konferensen.
27.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata med
den nominerade.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
27.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till ordförande välja Susanne Rodmar, Rimbo.
28. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Helen Åkerman

28.1 Informationssession
Tommy Aronsson och Maj-Lis Morhed Hultvall, valberedningen, presenterade
valberedningens arbete inför kyrkokonferensen 2019 och bjöd in till punkten på
samtalstorget. Valberedningen presenterade sina förslag till val av ledamöter i
kyrkostyrelsen: Johan Adolfsson (omval), Kerstin Torkelsson Enlund (omval), Torbjörn
Jacobsson (omval) och Andreas Möller (omval). Kandidaterna hade funnits presenterade i
den tryckta föredragningslistan på sid. 48–52. Dessa presenterades också kort i konferensen.
Ett klargörande om hur många som nominerats till kyrkostyrelsen begärdes. Valberedningen
svarade att ytterligare två nomineringar inkommit, utom valberedningens förslag.
Inga fler nomineringar anmäldes.
28.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata med
de nominerade.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
28.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till ledamöter med en mandattid om tre år välja Johan Adolfsson, Kerstin Torkelsson
Enlund, Torbjörn Jacobsson och Andreas Möller.
29. Val av regionala kyrkoledare
Ordförande: Helen Åkerman
29.1 Val av regional kyrkoledare för region Nord
29.1.1 Informationssession
Lasse Svensson presenterade förslaget till regional kyrkoledare i region Nord, André
Jakobsson, som fick berätta kort om sig själv. Den nominerade hade funnits beskriven på sid.
46 i den tryckta föredragningslistan.
29.1.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata med
den nominerade.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
29.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till regional kyrkoledare för Region Nord utse André Jakobsson, Sävar.

29.2 Val av regional kyrkoledare för region Väst
29.2.1 Informationssession
Lasse Svensson presenterade förslaget till regional kyrkoledare i region Väst, Elin Alm, som
fick berätta kort om sig själv. Den nominerade hade funnits beskriven på sid. 46 i den tryckta
föredragningslistan.
29.2.2 Övervägandesession
Övervägandesessionen inleddes på samtalstorget där det hade funnits möjlighet att prata med
den nominerade.
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
29.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till regional kyrkoledare för Region Väst utse Elin Alm, Göteborg.
29.3 Tack
Lasse Svensson framförde ett tack till tidigare regionala kyrkoledare. Klas Johansson, Lena
Bergström och Tomas Hammar tackades för deras tjänst som regionala kyrkoledare med en
symbolisk gåva. Helen Friberg, regional kyrkoledare region Svealand, ledde konferensen i
bön för de avtackade. Konferensen uttryckte sitt tack med applåder.
30. Val av tre revisorer och två ersättare
Ordförande: Helen Åkerman
30.1 Informationssession
Helen Åkerman presenterade valberedningens förslag som funnits i den tryckta
föredragningslistan på sid. 38.
30.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
30.3 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.
31. Val av verksamhetsgranskande utskott
Ordförande: Helen Åkerman

31.1 Informationssession
Helen Åkerman presenterade valberedningens förslag som funnits i den tryckta
föredragningslistan på sid. 38.
31.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
31.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till verksamhetsgranskande utskott utse Ann-Christin Lindbom (ordförande), Malin
Iwarsson, Martin Rejler samt Torsten Wilhelmsson.

32. Val till valberedningen
Ordförande: Helen Åkerman
32.1 Val av tre ledamöter på tre år
32.1.1 Informationssession
Helen Åkerman presenterade förslaget till valberedning.
Förslag från Equmenia: David Nilsson, Nässjö, till ledamot i valberedningen.
Förslag från regionala kyrkoledare: Anders Bergström, Värnamo, till ledamot i
valberedningen.
Förslag från avgående ledamöter i valberedningen: Eva C. Milton, Linköping, till ledamot i
valberedningen.
32.1.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
32.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till ledamöter i valberedningen välja David Nilsson, Anders Bergström och Eva C.
Milton.
32.2 Val av ordförande och vice ordförande
32.2.1 Informationssession
Helen Åkerman presenterade förslaget till valberedningens ordförande och vice ordförande.
32.2.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.

Ingen valde att yttra sig i frågan.
32.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till ordförande för valberedningen välja Tommy Aronsson.
att
till vice ordförande i valberedningen välja Urban Erestam.
33. Val till ansvarsnämnden
Ordförande: Helen Åkerman
33.1 Informationssession
Olle Alkholm berättade att Sofia Camnerin skulle lämna sin post som vice ordförande i
ansvarsnämnden och presenterade förslaget till nya ledamöter i ansvarsnämnden.
33.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
33.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
till ny ledamot välja Helen Friberg, regional kyrkoledare i region Svealand.
att
till ny vice ordförande välja Peter Bernhardsson, regional kyrkoledare i region Öst.
Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande, tog chansen att be för alla valda till
förtroendeuppdrag, både i konferensen och i församlingarna.
34. Information om kyrkoledarvalet 2020
Ordförande: Helen Åkerman
Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande, informerade om att det vid kyrkokonferensen
2020 ska väljas kyrkoledare och biträdande kyrkoledare. De väljs på fyra år, och kyrkoledare
kan väljas om två gånger. Lasse Svensson, Olle Alkholm och Sofia Camnerin valdes 2012
och valdes om 2016. I juni kommer ett brev att skickas ut till alla församlingar om hur
processen inför val av kyrkoledare kommer att se ut. Sofia Camnerin har arbetat som
biträdande rektor vid Enskilda Högskolan Stockholm och kommer att utöka den tjänsten i år.
Hon kommer fortfarande ha vissa uppdrag som biträdande kyrkoledare.
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
föra informationen till protokollet.
35. Enkla frågor till kyrkoledaren
Ordförande: Sofia Eklund

Inga frågor hade inkommit till konferensen.
36. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka
kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling
Ordförande: Sofia Eklund
Inga ärenden hade anmälts.
37. Avtackning av förtroendevalda
Ordförande: Sofia Eklund
37.1 Informationssession
Susanne Rodmar, kyrkostyrelsens ordförande, tackade valberedningens avgående ordförande
André Kikuchi. Konferensen tackade med en applåd.
37.2 Övervägandesession
Ordet lämnades fritt.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
37.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att föra tacket till protokollet.
38. Kallelse till kyrkokonferens 2020 i Malmö och information om kyrkokonferensen
2021
Ordförande: Sofia Eklund
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare i Region Syd, välkomnade kyrkokonferensen till
Malmö för konferens under Kristi himmelfärdshelgen 2020.
Lasse Svensson, kyrkoledare, berättade att kyrkokonferensen 2021 skulle hållas 19–22
augusti i samband med att Equmeniakyrkan 2021 skulle stå värd för World Methodist
Conference i Göteborg. Temat för World Methodist Conference 2021 skulle vara ”On the
move”.
En sakupplysning lämnades om att EQkvinnas årsmöte skulle äga rum i samband med
kyrkokonferensen i Malmö 2020.
39. Avslutning
Ordförande: Sofia Eklund

Kyrkoledare Lasse Svensson påminde om att det funnits många frågor som lyfts under
konferensen som både kyrkostyrelsen och församlingarna skulle behöva fortsätta samtala om.
I grund och botten var det kyrkokonferensen som bestämde vad som skulle göras i
Equmeniakyrkan. Mängder med beslut hade fattats, alla tunga och viktiga: mottagande och
ordination av pastorer och diakoner, budget antogs och motioner behandlades, 67-åringar
tackats och kyrkohandboken antagits. Lasse Svensson riktade ett stort tack till alla som jobbat
med handboken och ett tack till presidiet. Ett varmt tack riktades till värdförsamlingarna och
den lokala ledningsgruppen i Jönköping. Det hade varit 250 volontärer involverade i 14
arbetsgrupper.
Efter en bön förklarade Lasse Svensson förhandlingarna avslutade.
Beslut tagna utanför föredragningslistan
Barnkonferensen kom in och sjöng i konferensen i samband med informationssessionen av
punkt 25.
Kyrkokonferensen beslutade i enighet
att
ta barnkonferensens hälsning till konferensen till protokollet.
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