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Sammanträdesprotokoll §§ 64-81 

Plats:  

Sjöviks folkhögskola  

Närvarande:  

Susanne Rodmar, deltog ej i § 75 Eva-Lena Gustafsson 

Johan Adolfsson Torbjörn Jacobsson 

Miriam Carlsson Anna Kimming 

Gunnar Ekström Margareta Larsson 

Kerstin Torkelsson Enlund Anneli Liljemark, deltog ej i §§ 64.1-4 och 
65 

Gustav Fransson Andreas Möller, deltog ej i § 69.2 

Hani Ghattas  

Adjungerade:  

Lasse Svensson, deltog ej i § 75  Kyrkoledare 

Sofia Camnerin, per telefon i §§ 70-71 Biträdande kyrkoledare 
Sara Lindblad,  deltog ej i § 64.1-4, 65, 74 
och 75 Ekonomichef 

Thomas Lundgren, deltog i § 67 Rektor Sjöviks folkhögskola 

Victoria Gejrot, deltog ej i § 75 Samordnare för kyrkoledning och 
förtroendemannaorganisation 

Malin Ansgar, deltog ej i §§ 64.1-4, 65 och 
75 Representant från Equmenias styrelse 

Ordförande: Sekreterare: 

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson Victoria Gejrot 

Justerare:  

Margareta Larsson  
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§ 64 Inledning 
§ 64.1 Sammanträdet öppnas 
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. Margareta Larsson inledde med en kort 
andakt. 
 
§ 64.2 Närvaro  
Malin Lagerlöf hade anmält frånvaro och Anneli Liljemark hade anmält sen ankomst, i 
övrigt var alla närvarande. 
 
§ 64.3 Val av protokollsjusterare 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att utse Margareta Larsson att jämte ordförande justera protokollet. 
 
§ 64.4 Fastställande av föredragningslista 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

77.1 Fråga om stöd till klimatmanifestation 
 
§ 64.5 Kyrkoledarnas rapport 
Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0002 c. Lasse föredrog också en 
presentation som han också hållit i ledningsgruppen med anledning av de beslut som 
fattades i kyrkostyrelsen i juni 2019. Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen tackade för 
kansliets goda arbete i denna process. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga rapporten till handlingarna. 
 
§ 64.6 Equmenias rapport 
Malin Ansgar föredrog Equmenias rapport, dnr 2019:0003 b. Ett samtal följde. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 
§ 65 Styrelsens arbetsätt 

Susanne Rodmar inledde ett samtal om kyrkostyrelsens arbetssätt och samtalet fortsatt 
sedan i grupper. Vid tillbakarapporteringen framkom en stor samsyn i styrelsen om hur 
arbetet idealiskt ska fungera, där alla är väl förberedda och aktiva i diskussioner och 
beslut, och där arbetsklimatet präglas av tillit, respekt och möjlighet att tycka olika utan 
att det är ett hot för enheten. Systemet med mentorer kan utvecklas ännu mer, menade 
flera grupper. Vidare konstaterades att det finns en enighet om att de frågor man får 
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enskilt som ledamot i kyrkostyrelsen ska tas till hela gruppen, via presidiet eller 
samordnaren. Kyrkostyrelsen strök en punkt i den punktlista som påminner om styrelsen 
spelregler på varje föredragningslista. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt arbetsutskottet att se över arbetsordningar för ordförande, 
arbetsutskott och kyrkostyrelse. 
 

§ 66 Rapport angående bildarsamfunden 
Susanne Rodmar rapporterade om ett telefonsammanträde med ordförandena i 
bildarsamfunden. Samtalet rörde kyrkostyrelsens beslut att vid kommande årsmöten 
avveckla bildarsamfundens styrelser för att istället lägga de formella styrelserna inom 
kyrkostyrelsens arbetsutskott. Presidiet kommer att samtala vidare med bildarsamfunden 
under hösten. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten. 
 

§ 67 Om Sjöviks folkhögskola 
Rektor Thomas Lundgren anslöt till mötet och informerade om Sjöviks folkhögskola. 
Verksamheten vid Sjöviks folkhögskola har aldrig varit så omfattande som den är just nu. 
Thomas berättade hur folkhögskolan får betyda mycket för de ca 300 elever som går där, 
inte minst på ett sätt som kanske bäst beskrivs som diakonalt. Det senaste tillskottet i 
kursutbudet är en kockutbildning med särskild inriktning på nyanlända. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten och för möjligheten att komma och besöka skolan. 
 

§ 68 Beslutsuppföljningar 
§ 68.1 Kyrkostyrelsen 2019 
Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2019:0044. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga dokumentet till handlingarna. 
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§ 68.2 Kyrkokonferensen 2019 
Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2019:0042. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga dokumentet till handlingarna. 
 

§ 69 Ekonomi 
§ 69.1 Halvårsbokslut 
Sara Lindblad föredrog halvårsbokslutet, dnr 2019:0004 c. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga halvårsbokslutet till handlingarna. 
 
§ 69.2 Baptisternas fribrev 
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2019:0045, som handlar om pensioner för 
personer som varit anställda inom Svenska Baptistsamfundet. 
Andreas Möller deltog ej i denna punkt p.g.a. jäv. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 
 
§ 69.3 Rapport om Repet 
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2019:0046, om Repet och möjliga alternativa 
system. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
 

§ 70 Kyrkosyn – förslag till ärenden för kyrkokonferensen 2020 
Sofia Camnerin presenterade handling med dnr 2019:0047. Kyrkostyrelsen arbetade 
vidare i grupper och i det efterföljande gemensamma samtalet gjordes några medskick till 
kansliet. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kyrkoledningen att till novembersammanträdet återkomma med 
förslag på beslutspunkter till kyrkokonferensen 2020. 
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§ 71 Utbildning 
Sofia Camnerin presenterade handling med dnr 0043 b. Till punkten fanns också en 
handling 2019:0048 bilagd för kännedom. Kyrkostyrelsen arbetade vidare i grupper och i 
det efterföljande gemensamma samtalet gjordes några medskick till kansliet. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppdra åt kyrkoledningen att till novembersammanträdet återkomma med 
förslag på beslutspunkt till kyrkokonferensen 2020. 

 
§ 72 Översyn av det internationella arbetet 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0048, som talar om riktning för den 
utredning av det internationella arbetet som nu ska initieras. Kyrkostyrelsen gjorde några 
medskick. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att sjösätta utredning i enlighet med handlingen och dagens medskick. 
 

§ 73 Kyrkokonferensens förhandlingar – utvecklingsarbete 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0049 med förslag på inriktning och 
frågeställningar kring kyrkokonferensens förhandlingar. Handlingen bildar underlag för 
arbetet i den beredningsgrupp som kyrkostyrelsen beslutade skulle tillsättas i juni 2019. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att sjösätta utredningen utifrån skrivning i handlingen. 
 

§ 74 Chefsöversyn 
Susanne Rodmar lämnade en rapport angående den chefsutredning som slutfördes i maj 
2019. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att tacka för rapporten. 

 
§ 75 Kyrkoledarval 2020 

Inga protokollsanteckningar fördes på punkten. 
 

§ 76 Val till SKYF:s stipendiekommitté och Betaniastiftelsens styrelse 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att till ledamot i SKYF:s stipendiekommitté utse Margareta Larsson. 
att till suppleant i Betaniastiftelsens styrelse utse Victoria Gejrot 
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§ 77 Tillkommande ärenden 
§ 77.1 Fråga om stöd till klimatmanifestation 
En ledamot i kyrkostyrelsen väckte frågan om Equmeniakyrkan som samfund borde 
skriva under ett klimatupprop med anledning av klimatmöte i FN kommande vecka. Ett 
samtal följde. Kyrkostyrelsen valde att avstå från att skriva under detta specifika upprop, 
men önskade uttrycka stöd för allt gott engagemang i klimatfrågan och belysa det som 
görs i våra församlingar. 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att uppmana till bön och förbön för klimatet och för kloka beslut i FN:s möte. 
att uppdra åt kansliet att kommunicera kring klimatet under kommande vecka. 
 

§ 78 Tidigare protokoll 
Fördelningsrådet 19-05-21 
Kyrkostyrelsen 2019-06-01 
Kyrkostyrelsen 2019-06-15 
 
Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga protokollen till handlingarna. 
 

§ 79 Kommande sammanträden 

§ 79.1 Introduktion av fördjupningspass i novembersammanträdet 
Lasse Svensson introducerade det fördjupningspass om mission som är planerat till 
novembersammanträdet. Inget beslut fattades på punkten. 
 

2019   
5/11 AU  
22-24/11 KS Alvik 
2020   
8-9/2 KS Alvik, inkl Bildarsamfundens årsmöten 
27-29/3 KS Göteborgstrakten 
20/5 KS Malmö 
21-24/5 Kyrkokonferens Malmö 
23/5 KS, konstituerande Malmö 
13-14/6 KS (tillagt vid detta 

sammanträde) 
Alvik 

11-13/9 KS  
20-22/11 KS  
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Kyrkostyrelsen beslutade 
att lägga till ett sammanträde den 13-14 juni 2020. 
 

§ 80 Kommande evenemang 
Kyrkostyrelsen samtalade om representation vid kommande regionfester. 
 

§ 81 Avslutning  
Ordförande avslutade sammanträdet. 
 

 

Vid protokollet: 
 
 
 
 
 
 
Victoria Gejrot 
Sekreterare 
 
Justeras: 
 
 
 
 
 
 
Susanne Rodmar    Johan Adolfsson 
Ordförande    Ordförande 
 
 
 
 
 
 
Margareta Larsson 
Justerare 


