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Hani Ghattas, deltog ej i § 90, 88.4 Andreas Möller 

Adjungerade:  

Lasse Svensson, deltog ej i § 83 Kyrkoledare 

Olle Alkholm, deltog ej i §§ 83, 92 Biträdande kyrkoledare 

Sofia Camnerin, deltog i § 91 Biträdande kyrkoledare 

Sara Lindblad,  deltog ej i §§ 82.6, 83, 92-

100 
Ekonomichef 

Klas Johansson, deltog i §§ 82-87 Verksamhetskoordinator 

Gerard Willemsen, deltog i §§ 82-87 Chef för Internationella enheten 

Desiree Nylén Wittberg, deltog i § 88.3 Revisor, KPMG 

Victoria Gejrot, deltog ej i § 83 
Samordnare för kyrkoledning och 

förtroendemannaorganisation 

Ordförande: Sekreterare: 

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson Victoria Gejrot 

Justerare:  
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§ 82 Inledning 
§ 82.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande inledde med bön och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 

 

§ 82.2 Närvaro  

Samtliga närvarande, Malin Lagerlöf och Miriam Carlsson hade båda anmält sen ankomst. 

 

§ 82.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Anneli Liljemark att jämte ordförande justera protokollet. 

 

§ 82.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg: 

96.1 Om Equmeniakyrkans relation till Studieförbundet Bilda 

 

§ 82.5 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson och Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0002 d. Ett samtal 

följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 82.6 Equmenias rapport 

Equmenias rapport med dnr 2019:0003 c anmäldes. Anna Kimming, som representerat 

kyrkostyrelsen vid Equmenias senaste sammanträde, berättade också om detta. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 83 Styrelsens arbetssätt 

Styrelsen förde ett samtal om hur vi arbetar mellan och på sammanträdena, samt hur 

samverkan mellan styrelsen och arbetsutskottet fungerar. Arbetsutskottet kommer att ta 

med synpunkter från samtalet i arbetet med att se över arbetsordningar för kyrkostyrelse, 

arbetsutskott och ordförande. 

 

§ 84 Samtal om mission och rapport angående genomlysning av den 

internationella enheten 

Gerard Willemsen föredrog handling om det pågående arbetet med översyn av den 

internationella enheten, dnr 2019:0048 b. Kyrkostyrelsen samtalade gemensamt och i 
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mindre grupper både på fredagen och på söndagen. Samtalet resulterade i ett antal 

medskick och förtydliganden in i arbetet med genomlysning av den internationella 

enheten. Kyrkostyrelsen uttryckte också sitt önskemål om att samtalet om missionssyn ska 

återupptas vid ett kommande sammanträde. 

 

Efter samtalet i kyrkostyrelsen beslutades att till den redan existerande 

uppdragsbeskrivningen för genomlysning av vårt internationella arbete foga följande: 

att  låta strategiarbetet som nu görs leda fram till ett utkast kring vad 

Equmeniakyrkans internationella arbete bör omfatta. 

att  ta fram konsekvensanalys om kostnaderna för det internationella arbetet behöver 

minskas med 5, 10 respektive 15 miljoner kronor årligen samt föreslå var och hur dessa 

besparingar i så fall bör göras. 

 

§ 85 Verksamhetsplan 2019-2022 

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2019:0056.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att bejaka den processplan som beskrivs i handlingen. 

 

§ 86 Verksamhetsberättelse 2019 

Klas Johansson föredrog rapport med dnr 2019:0057. Kyrkostyrelsen uppmanade kansliet 

att lyfta Kyrkohandboken i verksamhetsberättelsen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med ovanstående medskick lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 87 Framtida kyrkokonferenser 

§ 87.1 Kyrkokonferensen i Malmö 

Klas Johansson föredrog rapport med dnr 2019:0062. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att skicka med dagens samtal in i det fortsatta arbetet och att lägga rapporten till 

handlingarna. 
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§ 87.2 Kyrkokonferenser 2022 och framåt 

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2019:0063. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att undersöka vidare det upplägg som skissas i handlingen och 

att återkomma i ärendet. 

 

§ 88 Ekonomi 

§ 88.1 Ekonomisk rapport, januari-september 2019 

Sara Lindblad föredrog rapport med dnr 2019:0004 d. Ett samtal följde, där bland annat 

frågan om hur pensionsskulden kan redovisas på ett begripligt sätt i kyrkokonferensen 

togs upp. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga rapporten till handlingarna. 

att inför nästa års ekonomiska presentation i kyrkokonferensen ställa upp 

pensionsskulden på en egen rad, för att på så sätt öka tydligheten kring denna. 

 

§ 88.2 Detaljbudget 2020 

Sara Lindblad föredrog den föreslagna detaljbudgeten, dnr 2019:0050. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att anta förslaget till detaljbudget för 2020. 

 

§ 88.3 Byte av revisionsbyrå 

Desirée Nylén Wittberg, revisor på KPMG, besökte mötet och presenterade sig och det 

arbetssätt som hon och KPMG föreslår för Equmeniakyrkans revision. Kyrkostyrelsen 

gavs möjlighet att ställa frågor om arbetet. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen 2020 att byta revisor till Desirée Nylén Wittberg på 

KPMG.  

 

§ 88.4 Pensionsstiftelser 

Sara Lindblad anmälde handlingar med dnr 2019:0051 a och 2019:0051 b. Ett samtal 

följde. 

 

Andreas Möller anmälde jäv i frågan och deltog inte i beslut. 

  



 
PROTOKOLL 

KYRKOSTYRELSEN 
2019-11-22--24 

 

 5 (9) 
 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att se över bemanning och kompetens i styrelsen för Svenska 

Baptistsamfundets Pensionsstiftelse (SBPS) utifrån den nya lagstiftning som träder i kraft 

15 december 2019. 

att i egenskap av huvudman för SBPS uppmana stiftelsen att ta fram ett regelverk 

för stiftelsens verksamhet utifrån den nya lagstiftningen samt en tidsplan för när detta kan 

implementeras. 

att av SBPS:s styrelse begära in en kostnadsuppskattning för vad det kommer at 

kosta att driva stiftelsen i enlighet med det nya regelverket. 

 

§ 89 Campus Bromma - utbyggnad 

Olle Alkholm föredrog ärendet med utgångspunkt i de frågeställningar som presenterats i 

kyrkoledarrapporten, dnr 2019:0002 d. Till ärendet fanns också underlag i handling med 

dnr 2019:0054. Ett samtal följde och kyrkostyrelsen konstaterade att det finns frågor kvar 

som behöver utredas vidare. 

 

§ 90 Möjliga ärenden till kyrkokonferensen 2020 

§ 90.1 Kyrkosyn 1: Ordination och ömsesidigt beroende 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0060 b. Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen 

gjorde några medskick som handlade om att få förtydliganden om vad som avses med 

”pastor eller diakon i annan tjänst” samt en precisering av den rapport som förväntas av de 

ordinerade, såväl med avseende på vad denna rapport ska kallas som vad den förväntas 

innehålla, vilket syfte den ska tjäna och hur man kan tänka sig att undantag från 

rapportering görs, exempelvis för pensionärer. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med ovanstående medskick gjorda lämna ärendet till kyrkoledningen för vidare 

beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i februari 2020. 

att utse Margareta Larsson och Andreas Möller att fungera som bollplank för 

kyrkoledningen i ärendet. 

 

§ 90.2 Kyrkosyn 2: Pastorer, diakoner och församlingsledning 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0060 c. Ett samtal följde, där 

kyrkostyrelsen gjorde medskick som handlade om lyfta fram och utveckla skrivningar om 

församling och ömsesidigt beroende, men att däremot lämna frågan om titulatur för 

ordinerade till ett senare tillfälle. Kyrkostyrelsen önskade också förtydliganden omkring 

församlingsföreståndarens roll samt om hur kyrkoledningen tänker sig att innehållet i 

denna handling ska behandlas vid kyrkokonferensen. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att med ovanstående medskick gjorda lämna ärendet till kyrkoledningen för vidare 

beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i februari 2020. 

 

§ 90.3 Kyrkosyn 3: Lokalpastor  

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0060 d. Ett samtal följde och 

kyrkostyrelsen gjorde medskick om språkliga förändringar gällande avsnittet som talar om 

diakoner. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att till kommande möte arbeta fram en handling som syftar till 

att bli en proposition till kyrkokonferensen från kyrkostyrelse och kyrkoledning. 

att uppdra åt kansliet att skriva fram en instruktion för implementering av 

lokalpastor inom Equmeniakyrkan där frågan bearbetas ytterligare. 

 

§ 90.4 Kyrkosyn 4: Kyrkans ledningsstruktur 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2019:0059 b. Ett samtal följde. Kyrkostyrelsen 

gjorde medskick inför det vidare arbetet i frågan, som handlade om att få förtydligat vilka 

svårigheter som primärt behöver adresseras och vilka åtgärder som syftar till att lösa 

dessa. I arbetet skickar kyrkostyrelsen också med uppdraget att fortsätta utreda de 

regionala kyrkoledarnas uppdrag och roll. 

  

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med ovanstående medskick gjorda lämna ärendet till kyrkoledningen för vidare 

beredning fram till kyrkostyrelsens sammanträde i februari 2020. 

att utse Kerstin Torkelsson Enlund och Torbjörn Jacobsson att fungera som 

bollplank för kyrkoledningen i ärendet. 

 

§ 91 Utbildningar 

Sofia Camnerin föredrog handlingar med dnr 2019:0043 c och d. Ett samtal följde där 

kyrkostyrelsen diskuterade de föreslagna utbildningsvägarna. Man skickade också med 

idén om en kurs eller dylikt för ordinerade medarbetare som stått utanför församlingstjänst 

en period, för att underlätta återinträde i medarbetarkåren. Kyrkostyrelsen talade också om 

vilka instanser som bör ha beslutsmandat i utbildningsfrågor. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att skicka med dagens samtal om de tänkta utbildningarna in i det fortsatta arbetet. 

att uppdra åt kansliet att till kyrkostyrelsens sammanträde i februari återkomma 

med underlag för förtydligande om var beslut i utbildningsfrågor ska fattas. 

att utse Miriam Carlsson, Andreas Möller, Anna Kimming och Margareta Larsson 

att fungera som bollplank för kyrkoledningen i ärendet. 

 

§ 92 Kyrkoledarval 2020 

§ 92.1 Samtal om det framtida ledarskapet 

Inga anteckningar till detta protokoll fördes på punkten. 

 

§ 92.2 Rapport från beredningsgruppens arbete 

Inga anteckningar till detta protokoll fördes på punkten. 

 

§ 93 Organisationer som relaterar till Equmeniakyrkan 

Olle Alkholm anmälde handling som ger en översikt över organisationer som relaterar till 

Equmeniakyrkan, dnr 2019:0060. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga översikten till handlingarna. 

 

§ 94 Waldenströmska studenthemmet 

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0055 b. Ett samtal följde om för- och 

nackdelar med att överlåta huvudmannaskapet till Uppsala Missionsförsamling. 

Margareta Larsson deltog inte i beslut på punkten på grund av jäv. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och emotse ytterligare rapporter. 

att lägga rapporten till handlingarna. 

 

§ 95 Nominering till Enskilda Högskolans styrelse 

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2019:0064. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att nominera Anita Hansbo, Stockholm, till styrelsen för Enskilda Högskolan. 
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§ 96 Tillkommande ärenden 

§ 96.1 Om Equmeniakyrkans relation till Studieförbundet Bilda 

Med anledning av artiklar i tidningen Sändaren har frågan om relationen mellan 

Equmeniakyrkan och Studieförbundet Bilda aktualiserats. Kyrkostyrelsen uttryckte ett 

önskemål om att få tillfälle att samtala vidare om frågan 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kansliet att bereda frågan och åt arbetsutskottet att planera in frågan 

till ett kommande kyrkostyrelsesammanträde. 

 

§ 97 Tidigare protokoll 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att uppdra åt arbetsutskottet att se till att arbetsutskottets protokoll skyndsamt 

kommer till styrelsen. 

att bordlägga att lägga tidigare protokoll till handlingarna till kyrkostyrelsens 

sammanträde i februari 2020. 

 

§ 98 Kommande sammanträden 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att planera in ett telefonsammanträde i december med anledning av 

kyrkoledarvalet. 

att både februari- och marssammanträdet ska hållas i Stockholm. 

 

§ 99 Kommande evenemang 

Equmenias styrelsemöte 6-8 december 2019, Nimbus, Öckerö – Margareta Larsson 

representerar 

Equmenias styrelsemöte 7-9 februari i Alvik 

Equmenias styrelsemöte 26 april i Alvik 

Equmenias riksstämma 2020, 13-15 november i Värnamo 

2020   

8-9/2 KS Alvik 

27-29/3 KS Stockholmsområdet, inkl 

Bildarsamfundens årsmöten 

20/5 KS Malmö 

21-24/5 Kyrkokonferens Malmö 

23/5 KS, konstituerande Malmö 

13-14/6 KS Alvik 

11-13/9 KS  

20-22/11 KS  
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§ 100 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rodmar    Johan Adolfsson 

Ordförande    Ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Anneli Liljemark 

Justerare 


