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Föredragningslista Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020

1.  Inledning

2.  Val av funktionärer för kyrkokonferensen

2.1 Presidium
Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att		 till	presidium	välja	Sofia	Eklund,	ordförande,	Carl	Johan	Berglund,	vice	ordföran-
de,	Helen	Åkerman,	vice	ordförande,	Kim	Lillskog,	sekreterare,	Tobias	Olsson,	sekretera-
re,	Aron	Widforss,	bildsekreterare,	Erik	Serrander,	bildsekreterare	och	Victoria	Gejrot,	
metodstödjare.

2.2 Protokollsjusterare
Valberedningens	förslag	presenteras	till	kyrkokonferensen.

2.3 Rösträknare
Valberedningens	förslag	presenteras	till	kyrkokonferensen.

3.  Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande

4.  Kyrkokonferensens arbetssätt 

5.  Fastställande av föredragningslista

6.  Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019
Verksamhetsberättelse	och	årsredovisning	för	2019	finns	att	läsa	på		
www.ekredovisning.se

7.  Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande  
utskottets yttrande
Revisorerna	berättelse	och	verksamhetsgranskande	utskottets	yttrande	för	2019	finns	
att	läsa	på	www.ekredovisning.se

http://www.ekredovisning.se
http://www.ekredovisning.se
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8.  Fastställande av resultat- och balansräkning

9.  Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren

10.  Val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare
Kyrkostyrelsens	förslag	finns	att	läsa	på	s.	50.

Kyrkostyrelsen	föreslår	kyrkokonferensen	

att	 till	kyrkoledare	välja	Lasse	Svensson.

att	 till	biträdande	kyrkoledare	välja	Joakim	Hagerius	och	Karin	Wiborn.

11.  Val av regional kyrkoledare i Region Öst
Kyrkostyrelsens	förslag	finns	att	läsa	på	s.	54.

Kyrkostyrelsen	föreslår	kyrkokonferensen	

att	 till	regional	kyrkoledare	i	Region	Öst	välja	Johan	Einarsson.

12.  Verksamhetsplan och budget

12.1 Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan 
(VP 19-22) 

I	första	hand	hänvisas	till	verksamhetsberättelsen	för	2019.	Som	framgår	av	den	pågår	
verksamhet	runt	om	i	landet	i	församlingar,	på	regionala	mötesplatser	och	nationellt	för	
att	tillsammans	bidra	till	måluppfyllelse	utifrån	de	fem	olika	prioriterade	områdena	i	
verksamhetsplanen:	Församlingsutveckling,	församlingsgrundande,	internationella	rela-
tioner,	samhällsengagemang	samt	förvaltarskap.	

Eftersom	verksamhetsperioden	endast	har	kommit	knappt	halvvägs	är	det	ännu	för	ti-
digt	att	säga	så	mycket	om	resultat.	Ett	arbete	har	dock	påbörjats	med	att	utvärdera	och	
utveckla	arbetsformer	och	verksamhet	inför	nästa	år	och	i	samband	med	det	har	några	
av	delmålen	justerats	eller	bytts	ut.	Efter	sommaren	sammanställs	alla	förslag	från	med-
arbetare	och	enheter	för	att	få	en	överblick	över	vad	som	planeras	för	att	bidra	till	att	nå	
varje	mål	i	verksamhetsplanen	under	de	två	sista	åren	av	perioden.	Parallellt	med	denna	
process	pågår	arbetet	med	budget.

Lärdomar	från	coronapandemin	ingår	i	denna	analys,	både	när	det	gäller	typ	av	aktivi-
teter,	metoder	och	sätt	att	mötas.	Möjligheten	att	i	större	utsträckning	använda	digitala	
verktyg	kommer	säkerligen	att	påverka	de	verksamheter	som	planeras.	Förutom	att	nå	
ut	bredare	bidrar	detta	arbetssätt	till	att	konkret	visa	ansvarstagande	för	skapelsen	ge-
nom	till	exempel	minskat	resande.

Där	det	ser	ut	som	att	vi	inte	kommer	nå	fram	till	målen,	till	exempel	3	%	nya	medlem-
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mar,	intensifieras	arbetet	med	att	hitta	nya	vägar	för	att	inspirera,	uppmuntra	och	ge	
ytterligare	stöd	till	församlingar.	Även	genomlysningen	av	det	internationella	arbetet	
kommer	att	påverka	verksamheten	under	2021/2022.

De	fem	övergripande	riktningsmålen	ligger	dock	fast	och	styr	arbetet	fram	till	och	med	
2022.

12.2 Förslag till rambudget för 2021 och prognos för 2022
Se	föredragningslistan	s.	48.

13.  Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa

13.1 Motion om andlig vägledning och retreat
Utgångspunkten	för	motionen	är	vår	gemensamma	erfarenhet:

Att	vi	lever	i	en	tid	där	fler	och	fler	människor	känner	sig	vilsna	och	har	allt	svårare	att	
finna	sitt	sammanhang	och	sin	väg.	Det	gäller	inte	bara	unga	utan	också	medelålders	
och	äldre.	Med	lusten	och	jaget	i	centrum,	utan	något	utanför	sig	själv	att	hålla	sig	i,	har	
allt	fler	svårt	att	orientera	sig	i	den	valfrihetens	och	fragmentiseringens	värld	vi	lever	i.

Vi	har	funnit	att	Andlig	Vägledning*	är	en	gåva	och	ett	verktyg	som	tydligt	hjälper	
människor	att	finna	sin	väg	och	att	växa	i	tro	och	som	människa.	Det	gäller	för	oss	själ-
va,	bland	medarbetare	i	kyrkan	och	för	de	människor	vi	mött.	Det	gäller	människor	som	
vandrat	länge	med	Gud,	nyss	funnit	sin	tro	eller	bekänner	sig	som	sökare.	

Vår	erfarenhet	är	också	att	Retreaten**	är	en	del	i	lärjungaskap	och	efterföljelse	som	är	
oerhört	värdefull	och	den	är	omistlig	för	många	av	oss.	Mer	än	någonsin	behöver	vi	göra	
som	Jesus	–	dra	oss	undan,	ensamma	eller	tillsammans.	Mer	än	någonsin	behöver	vi	det-
ta	”öknens”	möte	med	Jesus.	Vi	behöver	söka	tystnaden,	både	den	inre	och	yttre,	för	att	
urskilja	Guds	röst	i	det	brus	som	omger	oss.	

Vi	behöver	ständigt	se	över	och	förnya	de	redskap	som	följer	vår	kyrkas	djupa	och	star-
ka	traditioner	till	mognad	och	helgelse,	både	individuellt	och	gemensamt.	Andlig	Väg-
ledning	och	Retreaten	är	sådana	redskap	som	vi	i	vår	tid	upptäcker	på	nytt.

Därför	tror	vi	att	både	Andlig	Vägledning	och	Retreat	är	något	vi	mer	behöver	lyfta	
fram,	erbjuda	och	utveckla,	för	att	vi	som	gemenskap	och	Kyrka	ska	vara	och	leva	fören-
ade	med	Jesu	intressen	i	världen.

Vi	vill:	

-	att	både	Retreat	och	Andlig	vägledning	blir	en	mycket	tydligare	del	av	utbildning	och	
fortbildning	i	Equmeniakyrkan.

-	att	Retreat	och	Andlig	vägledning	finns	med	som	en	tydlig	del	i	en	av	Equmeniakyr-
kans	tjänster	med	uppdrag	och	tid,	att	bevaka	och	utveckla	dessa,	för	medarbetare,	för-
samlingar	och	enskilda.

*)	Andlig	vägledning	-	samtal	med	fokus	på	hur	Gud	är	närvarande	i	hela	mitt	liv.	Där	
berättelserna	om	Jesus	är	tydligt	närvarande	som	ett	verktyg	för	att	mer	få	syn	på	både	
Gud	och	mig	själv.

**)	Retreat	-	att,	liksom	Jesus	och	lärjungarna,	dra	sig	undan	vardagens	intryck	och	brus,	
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för	att	i	samtalet	med	Gud	och	sig	själv	söka	Guds	vilja	med	det	egna	livet.

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Med	ömhet	för	vår	kyrka

Rosie Gard, Urban Holmquist, Lena Huld, Mogens Nielsen, Sophia Paulsson Sjödin, Andreas Sköldmark 
– pastorer i Equmeniakyrkan, tillika medlemmar i fem olika lokala Equmeniakyrkoförsamlingar

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.1
Andlig	vägledning	och	retreat	är	delar	av	kyrkans	tusenåriga	historia,	och	viktiga	vägar	
att	finna	gemenskap	och	samling	i	tider	av	individualism	och	uppdelning.	Precis	som	
motionärerna	säger	så	karaktäriseras	vår	tid	bland	annat	av	vilsenhet	och	fragmentise-
ring.

Andlig	vägledning	och	retreat	är	idag	något	som	arrangeras	och	genomförs	av	olika	utfö-
rare	i	Equmeniakyrkan.	Det	gäller	församlingar,	regioner	och	arrangemang	som	genom-
förs	av	den	gemensamma,	nationella	organisationen.	Det	finns	mycket	som	talar	för	att	
dessa	verksamheter	framöver	behöver	tydligare	prioritering.	

Andlig	vägledning	och	retreat	är	också	viktiga	delar	i	våra	utbildningar.	Att	delta	i	retre-
at	är	obligatoriskt	för	den	som	ska	ordineras	till	pastor	i	Equmeniakyrkan.	Under	stu-
dietiden	deltar	pastors	kandidaterna	i	andligt	forum	och	retreater	och	en	längre	retreat	
genomförs	också	under	vägledningsåret,	som	är	första	året	i	tjänst	för	Equmeniakyrkans	
diakoner	och	pastorer.	

Inom	den	diakonala	utbildningen	ryms	andlig	vägledning	och	formation	i	flertalet	kur-
ser	och	ett	dygns	tyst	retreat	är	utgör	också	ett	moment	i	utbildningen.

Andligt	forum	är	en	del	i	pastorsutbildningen	vid	Teologiska	högskolan	(THS),	men	kan	
även	följas	av	andra	intresserade.	Det	är	obligatoriskt	för	den	som	läser	det	fyraåriga	
programmet	och	förbereder	sig	för	pastoral	tjänst	i	Equmeniakyrkan.		Formen	är	en	fö-
reläsning	per	månad	följt	av	samtal	i	mindre	grupper	där	närvaro	noteras.	Här	bearbetas	
frågor	om	tillägnelsen	av	kristen	tro	och	tron	som	en	formativ	faktor	för	människors	liv.	
Vidare	uppmärksammas	samspelet	mellan	den	individuella	och	kollektiva	förståelsen	av	
tron	och	de	olika	praktikerna	av	kristen	tro.	Den	kristna	trons	språk	och	olika	tradition-
ers	förmåga	att	återge	erfarenheter	av	Gud	utforskas	genom	samtal	om	den	presentation	
som	getts	i	den	gemensamma	samlingen	och	genom	vittnesbörd	om	egna	erfarenheter.		

Varje	vinter	anordnas	två	retreater.	En	retreat	på	drygt	två	dygn	är	helt	tyst	och	är	i	för-
sta	hand	till	för	de	pastorskandidater	som	läser	campuskurser	på	heltid	på	THS.	Den	an-
dra	retreaten	kallas	retreat-	och	samtalsdagar	och	innehåller	ett	drygt	dygn	med	tystnad	
och	sedan	samtal	i	grupper.	

Equmeniakyrkan	svarar	för	en	kaplantjänst	på	Enskilda	Högskolan.	Tjänstens	fokus	är	
andlig	vägledning,	retreat	och	själavård	för	Equmeniakyrkans	pastorskandidater.

Equmeniakyrkans	församlingsutvecklare	och	evangelister	arbetar	med	andlig	vägled-
ning	och	retreat.	Här	finns	bland	annat	de	så	kallade	brobyggekurserna	som	syftar	till	
andlig	fördjupning	och	personlig	mognad.

Kyrkostyrelsen	välkomnar	ett	fortsatt	samtal	i	kyrkokonferens	kring	hur	arbetsområde-
na	andlig	vägledning	och	retreat	ytterligare	kan	tydliggöras	i	Equmeniakyrkan.
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13.2 Motion om avskiljning av församlingsmusiker
Sång	och	spel	inför	Gud	har	varit	en	dominerande	del	av	de	troendes	gudstjänst	och	till-
bedjan	alltsedan	gammaltestamentlig	tid.	Musiken	är	ett	slags	klingande	sakrament	som	
bär	oss	genom	livet,	förstärker	liturgin	och	talar	till	vårt	inre	på	ett	sätt	som	når	bortom	
orden.	

Församlingsmusiker	förvaltar	detta	och	står	därmed	i	en	andlig	tjänst.	Församlingsmu-
sikern	är	långt	mer	än	bara	ackompanjatör.	Omfattande	kunskaper	i	bibeln,	teologi	och	
en	grundmurad	repertoarkännedom	krävs	av	en	församlingsmusiker,	tillika	en	känsla	
för	var	församlingen	befinner	sig	och	vad	den	kan	behöva	i	andlig	väg.	Församlingsmu-
siker	hamnar	inte	sällan	i	andliga	och	själavårdande	samtal.	Många	musiker	ser	på	sig	
själva	som	tjänande	Equmeniakyrkan	snarare	än	enbart	i	tjänst	för	en	lokal	församling.	

I	många	samfund	världen	över,	tex	i	baptist-	och	metodistkyrkor,	i	Norska	(lutherska)	
kyrkan	och	i	Svenska	Baptistsamfundet	har	man	avskiljt	musiker	med	bön	och	handpå-
läggning	för	särskild	tjänst.	Dessa	ses	som	en	naturlig	del	av	det	andliga	ledarskapet	i	
den	lokala	församlingen,	och	deras	arbete	bejakas	som	en	omistlig	del	av	kyrkans	mis-
sion	och	uppdrag.

Vi	tror	det	vore	värdefullt	för	Equmeniakyrkan	att	bejaka	dessa	medarbetares	kallelse	
att	tjäna	vår	kyrka	med	sina	särskilda	gåvor	och	kunskaper	genom	att,	som	redan	sker	
med	missionärer,	evangelister	och	kyrkoledare	avskilja	musiker	för	tjänst	inom	kyrkan.

Därför	föreslår	vi	att	kyrkokonferensen	ger	kyrkostyrelsen	i	uppgift	att	tillsätta	en	ar-
betsgrupp	som	utreder	detta,	och	hur	en	sådan	eventuell	ordning	skulle	kunna	införas.	I	
arbetsgruppen	bör	flera	av	kyrkans	idag	verksamma	församlingsmusiker	sitta	med,	till-
sammans	med	erfarna	och	insatta	teologer.	Frågor	som	gruppen	bör	arbeta	kring	är	t	ex:

-	Krav	på	utbildning,	kompetens	och/eller	arbetslivserfarenhet.

-	Övriga	krav	för	avskiljning.

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Tina Bergholm, församlingsmusiker i Andreaskyrkan, Stockholm
Ulrika Henkelman, församlingsmusiker i Betlehemskyrkan, Göteborg
Eva Kunda Niedek, församlingsmusiker i Västerkyrkan, Lund
Marie Rindborg, församlingsmusiker i Norrmalmskyrkan, Stockholm
Stefan Silversten, församlingsmusiker i S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna
Börje Ström, f d församlingsmusiker i Betelkyrkan, Örebro
Maria Ydreborg, församlingsmusiker i Immanuelskyrkan, Jönköping
Ovanstående är också medlemmar i lokala Equmeniakyrkoförsamlingar

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.2
Nästan	alla	kyrkor	och	samfund	i	världen	har	en	struktur	som	gäller	tjänsterna	i	kyrkan.	
Många	kyrkor	utgår	från	det	s	k	treledade	ämbetet	som	handlar	om	biskop,	präst	och	di-
akon.	De	tjänster	som	bekräftas	av	kyrkor	och	samfund	är	kopplade	till	kyrkans	förkun-
nelse	och	förvaltandet	av	sakramenten.	I	Equmeniakyrkan	talar	vi	om	”särskild	tjänst”.	
De	som	ordineras	till	denna	tjänst	är	diakoner	eller	pastorer,	och	begreppet	ordination	
avser	något	som	gäller	permanent	oavsett	vilka	uppgifter/arbeten	som	den	ordinerade	
har	vid	olika	tidpunkter	i	livet.

Avskiljning	sker	för	ett	särskilt	uppdrag,	som	oftast	är	av	tidsbegränsad	karaktär.	Missio-
närer	avskiljs	för	tjänst	och	vissa	ordinerade	kan	dessutom	avskiljas	för	specifika	upp-
drag.	Equmeniakyrkans	stadgar	anger	till	exempel	tidsramar	för	uppdraget	som	kyrkole-
dare.	Missionärer	avskiljs	och	sänds	ut	till	specifika	uppdrag	som	även	de	har	tidsramar,	
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även	om	identiteten	som	missionär	kan	vara	livslång.	Avskiljning	av	församlingsmusi-
ker,	genom	beslut	i	samfund/nationell	kyrka,	är	ovanligt	i	den	kyrkliga	världen.	

Förutom	pastorer,	diakoner	och	tjänster	med	lednings-	och	tillsynsansvar	i	Equmeni-
akyrkan	finns	musiker,	ungdomsledare,	administratörer,	vaktmästare	och	andra	an-
ställda	i	församlingar,	beroende	på	storlek	och	resurser.	För	de	flesta	församlingar	är	
ovanstående	funktioner	kopplade	till	frivilligt,	ideellt	arbete.	Det	är	väsentligt	att	dessa	
tjänster	och	funktioner	lyfts	fram	för	bekräftelse	och	omsorg	i	den	lokala	församlingen.	
I	kyrkohandboken	finns	en	ordning	för	förbön	för	bland	andra	församlingsmusiker	där	
den	lokala	församlingen	tar	emot	och	bekräftar	tjänsten.	Kyrkostyrelsen	vill	uppmuntra	
församlingarna	att	använda	denna	ordning	för	att	med	tydlighet	bekräfta	församlings-
musikernas	viktiga	uppdrag.

Det	ligger	både	i	kyrkans	och	församlingsmusikernas	intresse	att	bekräfta	och	synlig-
göra	den	självklara	och	viktiga	roll	som	sången	och	musiken	har	i	kyrkans	förkunnelse	
och	evangelisation.	För	att	stärka	de	anställda	församlingsmusikerna	finns	nationella	
nätverk	i	form	av	exempelvis	ett	årligt	församlingsmusikerdygn	och	i	form	av	en	Face-
bookgrupp.	Kyrkostyrelsen	vill	uppmuntra	församlingarna	att	ännu	tydligare	uppmärk-
samma	fler	tjänster	i	församlingen	än	de	som	beskrivs	som	särskild	tjänst	i	Teologisk	
grund	för	Equmeniakyrkan.

13.3 Motion om att mötas och lära via nätet
I	Equmeniakyrkan	betonas	mötet.	Det	sägs	i	vår	bildningssyn,	det	märks	också	i	vårt	sätt	
att	arbeta	och	vi	säger	att	Equmeniakyrkan	vill	vara	en	kyrka	där	mötet	förvandlar.	

I	många	fall	betyder	möten	ett	resande	till	fysiska	möten.	Det	innebär	att	Equmeniakyr-
kan	lägger	en	hel	del	tid	och	ekonomi	på	att	åka	till	och	från	möten.	Det	betyder	även	
att	lokalt	engagerade	har	svårare	att	få	del	av	utbildningar	eller	att	mötas	till	samråd,	
om	man	inte	kan	avsätta	den	tid	som	krävs	för	både	resandet	och	själva	mötet,	exempel-
vis	en	ledarutbildning	eller	ett	samtal	kring	församlingsutveckling.	

Att	människor	mötts	fysiskt	har	varit	en	grund	för	kyrkans	historia,	och	kommer	att	
vara	grundläggande	för	Equmeniakyrkans	liv	framöver,	och	detta	behöver	stärkas	upp	
genom	möten	via	nätet.	Jag	tror	inte	att	möten	via	nätet	bör	ersätta	alla	former	av	mö-
ten	i	samma	rum.	Att	mötas	fysiskt	ger	sina	särskilda	möjligheter	för	delande,	bön,	in-
formation	och	gemensam	utveckling.	

För	Equmeniakyrkan	är	det	viktigt	att	hålla	kontakt	med	kyrkor	i	andra	delar	av	värl-
den.	I	Equmeniakyrkans	grundarorganisationer	betydde	det	att	kontakter	mellan	för-
samlingar	och	medarbetare	i	andra	delar	av	världen	tog	lång	tid,	och	ett	brev	från	en	
missionär	var	något	unikt.	Idag	finns	det	praktiska	möjligheter	att	flyga	till	samarbets-
länder	och	ett	brev	är	inte	alls	så	unikt	som	då.	Den	digitala	utvecklingen	gör	det	i	hö-
gre	grad	möjligt	att	ha	bildsamtal	med	missionärer	direkt	i	mötet	hemma	i	Sverige,	eller	
med	en	ung	ledare	på	andra	sidan	jorden	direkt	i	tonårskvällen.	

I	Equmeniakyrkan	finns	sju	regioner	för	att	skapa	möjligheter	till	samverkan	och	kon-
takt	mellan	lokala	församlingar	och	lokala	ledare.	Regionernas	personal	har	ansvar	för	
att	skapa	utbildningar	och	mötesplatser	som	kan	hjälpa	medlemmar,	ledare,	medarbe-
tare	och	församlingar	att	utvecklas.	Ibland	är	dock	tyvärr	underlaget	i	en	region	för	litet	
eller	avstånden	för	stora	för	att	det	ska	gå	att	genomföra	ett	möte	eller	en	utbildning.	

Under	de	senare	åren	har	dator	och	mobiltelefon	blivit	allt	viktigare	redskap	för	kon-
takter,	relationer	och	kommunikation.	Vi	möts	via	sociala	medier,	vi	delar	mängder	av	
information	och	vi	kan	söka	upp	kunskap	på	många	olika	sätt.	Equmeniakyrkans	med-
lemmar	är	ofta	vana	att	använda	dessa	redskap	i	privata	sammanhang	och	i	sina	yrken.	
I	många	fall	använder	vi	inom	Equmeniakyrkan	dessa	medel,	men	i	flera	fall	är	vi	långt	
efter.	De	resurser	som	finns	i	Equmeniakyrkan	kan	komma	till	större	nytta	om	vi	finner	
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de	lämpligaste	digitala	verktygen,	och	breddar	kunnandet	hos	medlemmar	och	medar-
betare	kring	användandet	av	dessa	verktyg.	På	så	sätt	kan	vi	bättre	värna	om	miljön	och	
reducera	våra	ekologiska	avtryck,	hålla	tätare	kontakter	som	binder	oss	samman	i	olika	
delar	av	landet	och	globalt,	samt	spara	pengar.

Det	finns	inte	någon	självklar	kommunikationsplattform	som	används	vid	ex	samman-
träden	eller	möten	mellan	nationellt	och	lokalt	anställda.	Det	finns	ingen	upparbetat	
strategi	och	kompetens	för	hur	kyrkan	ska	mötas	via	nätet.	I	många	fall	använder	vi	oss	
av	samma	pedagogik	som	på	1800-talet,	dvs	alla	samlas	i	samma	rum	för	att	lyssna	på	en	
som	talar.	Utbildningar	och	samråd	bygger	i	nuläget	ofta	på	att	folk	bor	nära	varandra.	
Vi	har	heller	inte	hittat	några	goda	sätt	att	möta	församlingar	i	andra	delar	av	världen,	
utan	att	det	kräver	långa	flygresor.

Kort	sagt:	Equmeniakyrkan	ligger	långt	efter	när	det	gäller	att	kommunicera	via	nätet.	
De	resurser	som	finns	i	Equmeniakyrkan	kan	komma	till	större	nytta	om	vi	utvecklar	
möten	och	lärande	via	nätet,	och	jag	ser	detta	som	viktigt	i	kyrkans	kallelse	i	världen.	
Equmeniakyrkan	behöver	därför	vara	tydliga	och	visionära	i	att	komma	framåt	när	det	
gäller	kommunikation	via	nätet.

Några	åtgärder	jag	tror	kan	bli	viktiga	i	denna	utveckling	är

	− Att	Equmeniakyrkan	tar	fram	en	strategi	för	hur	vi	blir	en	kyrka	som	använder	nätet	
som	ett	viktigt	redskap	i	möten	mellan	personer	och	församlingar	i	Equmeniakyrkan.

	− Att	Equmeniakyrkan	gör	en	ideologisk	text	som	talar	om	hur	vi	kan	vara	en	kyrka,	en	
helig	gemenskap	där	mötet	är	avgörande,	när	möten	sker	via	nätet.

	− Att	Equmeniakyrkan	omgående	finner	lämpliga	program	och	utrustning	för	att	möten	
och	lärande	kan	ske	via	nätet,	och	att	kunnandet	om	dessa	verktyg	sprids	så	att	detta	
kan	komma	till	nytta	i	varje	församling	och	för	varje	medarbetare.

I	och	med	detta	lämnar	jag	över	frågan	till	kyrkokonferensen	för	beredning.

Alf Rikner, medlem i Betlehemskyrkan, Örebro

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.3
Sedan	denna	motion	skrevs	har	coronapandemin	på	ett	tydligt	sätt	utmanat	oss	som	
kyrka	att	snabbt	finna	former	för	att	mötas	på	nya	sätt.	Idag	sker	detta	i	hög	utsträck-
ning	via	nätet.	

Den	nationella	organisationen	har	redan	före	virusutbrottet	börjat	använda	sig	av	video-
möten,	bland	annat	för	att	göra	det	möjligt	för	personal	som	är	placerad	regionalt	att	
regelbundet	delta	i	personalmöten	i	Alvik.	Man	har	också	använt	sig	av	telefon-	och	vide-
okonferensmöjligheter	för	att	koppla	in	en	eller	flera	deltagare	i	fysiska	möten.	

I	samband	med	coronapandemin	har	personal	på	nationell	som	regional	nivå	tillika	kyr-
kostyrelsen	ännu	mer	övergått	till	helt	digitala	möten,	där	alla	finns	med	per	länk.

I	våra	församlingar	har	vi	också	sett	en	brant	inlärningskurva	när	det	gäller	att	kommu-
nicera	digitalt,	och	många	sänder	nu	inspelade	eller	streamade	gudstjänster	och	andak-
ter	via	till	exempel	Facebook	eller	Youtube.	

På	Equmeniakyrkans	hemsida	finns	matnyttig	information	såväl	om	hur	man	kan	arbe-
ta	med	att	sända	gudstjänster	och	andakter,	som	hur	man	kan	samla	bibelstudiegrupper	
i	videomöten	och	hur	man	som	styrelser	kan	ses	per	telefonkonferenser	eller	i	gemen-
samma	digitala	plattformar.
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Kyrkostyrelsen	tror	att	de	lärdomar	som	görs	nu	kommer	att	vara	till	nytta	även	när	kri-
sen	är	över.	Vi	kommer	att	ha	nya	erfarenheter	av	ännu	fler	sätt	att	mötas,	och	kan	lära	
av	varandra	för	att	kunna	möta	fler	än	vi	normalt	gör	i	det	fysiska	rummet.	Därför	är	det	
viktigt	att	skapa	möjligheter	till	erfarenhetsutbyte.

13.4 Motion om ny struktur för samverkan i Equmeniakyrkan
En	ny	struktur	för	samverkan	behövs	för	att	Equmeniakyrkan	skall	vara	”en	kyrka	för	
hela	livet”.

När	vi	försöker	att	med	några	få	ord	beskriva	Equmeniakyrkan	säger	vi	”Att	vi	är	en	kyr-
ka	för	hela	livet”	eller	som	det	formuleras	i	en	bok	om	pastoral	teolog	för	vigsel,	begrav-
ning,	dop	och	välsignelse,	”Hela	livets	kyrka”.	Men	svarar	den	beskrivningen	mot	den	
erfarenhet	som	inte	minst	många	medlemmar	i	vår	kyrkas	små	församlingar	upplever.?	
Kan	jag	oberoende	av	vilken	församling	jag	tillhör	i	vår	kyrka	räkna	med	att	kyrkans	
”tjänster”	finns	till	för	mig	under	hela	livet	och	i	alla	livets	förhållanden?

Jag	vill	påstå	att	många	av	våra	medlemmar	är	osäkra	på	om	Equmeniakyrkan	verkligen	
svarar	upp	mot	att	vara	en	”	hela	livets	kyrka”.	Enligt	min	mening	saknar	Equmeniakyr-
kan	en	struktur	för	kyrkan,	som	bidrar	till	att	varje	församling	kan	erbjuda	sina	med-
lemmar	den	service	som	”hela	livets	kyrka”	verkligen	skall	ge.	Då	handlar	det	inte	bara	
om	förrättningar	även	om	de	är	viktiga,	utan	också	om	själavård	och	församlingsvård,	
inte	minst	i	anslutning	till	kriser	som	inträffar	i	alla	församlingar,	även	i	små	försam-
lingar	utan	någon	anställd.	Det	handlar	också	om	möjligheter	för	de	små	församlingar-
na	att	växa	och	utvecklas.

Svenska	kyrkan	är	organiserad	i	s.k.	pastorat	med	ansvarig	präst/prost	som	ledare.	I	
princip	anser	jag	att	den	strukturen	också	borde	kunna	vara	en	modell	för	hur	vår	kyr-
kas	struktur	skulle	kunna	utformas.	Inom	varje	region	kan	församlingarna	på	ett	lik-
nande	sätt	organisera	sig	i	samverkansområde.	Dessa	områden	skulle	vi	kunna	benämna	
”diakonat”.	Enligt	min	mening	en	bra	beteckning	då	en	sådan	samverkan	utan	tvekan	
handlar	om	diakoni	och	omsorg	om	alla	församlingar	inom	ett	närområde.	När	vi	idag	
reflekterar	över	vår	kyrkas	struktur	anser	jag	att	det	är	angeläget	att	pröva	en	sådan	
form	för	samverkan	inom	varje	region	för	att	på	ett	bättre	sätt	än	idag	i	verklig	och	kon-
kret	mening	vara	den	kyrka	vi	säger	oss	vara.

Förutom	samverkan	mellan	befintliga	församlingar	och	anställda	kan	jag	också	tänka	
mig	att	det	på	så	sätt	skapas	resurser	för	gemensamma	anställningar.	Enligt	min	mening	
är	en	avgörande	förutsättning	för	att	Equmeniakyrkans	små	församlingar	skall	kunna	
utvecklas	och	växa,	att	någon	form	av	anställning	finns.	

Mot	ovanstående	bakgrund	föreslår	jag	kyrkokonferensen	besluta	att	uppdra	åt	Equme-
niakyrkan	och	dess	regioner	att	verka	för	att	inom	respektive	region	samverkansområ-
den/diakonat	kommer	till	stånd.	En	sådan	struktur,	skulle	enligt	min	mening,	medverka	
till	att	idén	om	”Hela	livets	kyrka”	också	landar	i	verkligheten,	så	att	ingen	församling	
och	ingen	medlem	skall	behöva	fundera	över	om	man	tillhör	en	kyrka	som	finns	nära	
mig	under	livets	alla	skeden.

Härmed	lämnar	jag	över	frågan	till	konferensen.

Bernt Wåhleman, vice föreståndare och medlem i Equmeniakyrkan i Sorunda

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.4
Att	vara	kyrka	är	att	leva	i	relation	och	vi	hör	samman	med	varandra	som	församlingar	
och	som	enskilda	medlemmar.	I	Teologisk grund för Equmeniakyrkan §	14	nämns	att	gemen-
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skapen	”uttrycker	delaktighet	och	solidaritet	genom	ansvarstagande	för	varandra	och	
den	verksamhet	församlingarna	och	Equmeniakyrkan	bedriver”.

Det	vore	förstås	önskvärt	att	varje	församling	och	därmed	varje	medlem	hade	tillgång	
till	de	tjänster	som	erbjuds	av	diakon	eller	pastor,	men	det	ser	inte	alltid	ut	på	det	sättet.	
Detta	beror	huvudsakligen	på	att	församlingarna	är	olika	stora,	finns	på	olika	avstånd	
från	varandra	och	är	självständiga	när	det	gäller	att	fatta	beslut	om	hur	man	disponerar	
sina	resurser.	

Svenska	kyrkan	har	möjlighet	att	upprätthålla	en	rikstäckande	struktur	eftersom	de	
har	de	resurser	som	krävs.	Svenska	kyrkan	är	värd	respekt	för	sitt	arbete	som	på	många	
platser	även	inkluderar	våra	medlemmar,	men	det	är	samtidigt	svårt	att	hävda	att	deras	
struktur	skulle	vara	modell	för	Equmeniakyrkan	som	arbetar	utifrån	andra	förutsätt-
ningar	och	resurser.	

Equmeniakyrkan	behöver	framöver	tänka	mera	kring	nätverk	och	relationer	snarare	
än	att	bygga	nya	strukturer	och	anställa	personal	för	att	få	dessa	strukturer	att	fungera.	
Equmeniakyrkan	har	idag	40-50	anställda	diakoner	och	pastorer	med	nationella	eller	
regionala	uppdrag,	någorlunda	utspridda	över	landet,	och	där	behöver	vi	i	framtiden	
vara	mera	kreativa	för	att	bl	a	tydligare	betjäna	församlingar	som	står	utan	pastor/dia-
kon.	Equmeniakyrkans	regioner	är	en	nyckelfunktion	när	det	gäller	stöd	till	församling-
ar	som	efterfrågar	pastorala	eller	diakonala	tjänster.	I	flera	regioner	pågår	nu	arbeten	
med	att	etablera	olika	former	av	pooltjänster,	som	ett	sätt	att	möta	de	behov	motionen	
beskriver.

Kyrkostyrelsen	vill	skicka	med	följande	frågor	till	konferensens	samtal:	

	− Kan	nationella/regionala	tjänster	i	Equmeniakyrkan	kombineras	med	ett	begränsat	
ansvar	i	en	eller	flera	församlingar?	I	så	fall	hur?

	− Vill	större	församlingar	bli	fadderförsamling	för	mindre	församling	i	närområdet	och	
i	så	fall	på	vilka	sätt?

	− Är	medlemmarna	i	Equmeniakyrkans	församlingar	tillräckligt	medvetna	om	att	det	
finns	en	nationell/regional	struktur	med	uppgift	att	”stödja	de	lokala	församlingarna	i	
deras	uppgift”?	(Teologisk grund för Equmeniakyrkan,	§	14)	

	− Det	begynnande	arbetet	med	växtpooltjänster	är	en	väg	för	att	möta	framtidens	utma-
ningar	och	öka	samverkan	mellan	församlingar.	Vilka	fler	sätt	kan	finnas?

13.5 Motion om sommarpastorer
I	somras	anställde	vi	en	sommarpastor	under	fem	veckor.	Till	detta	fann	vi	flera	motiv.	
Vi	hade	ett	uppdrag	till	hen	när	vår	ordinarie	pastor	hade	en	välförtjänt	semesterledig-
het.	Det	finns	en	finess	i	att	pastorskandidater	kan	få	yrkeserfarenhet	på	ett	sommar-
jobb.	Kontaktnätet	vidgas	både	för	sommarpastorn	och	för	vår	församling.

Efteråt	är	vi	glada	för	att	vi	tog	detta	steget.	Alla	våra	motiv	för	anställningen	kändes	
relevanta	även	när	vi	såg	tillbaka	på	sommaren.

Tyvärr	anställer	mycket	få	församlingar	sommarpastor.	Vår	analys	är	att	det	har	ekono-
miska	orsaker.	Det	finns	ett	glapp	mellan	vad	församlingar	orkar	betala	och	vad	en	pas-
torskandidat	tycker	sig	behöva	få	in	i	lön	på	ett	sommarjobb.

Vi	anser	att	det	vore	bra	om	fler	pastorskandidater	kunde	göra	nytta	i	församlingarna	
och	samtidigt	skaffa	sig	erfarenhet.	Därför	föreslår	vi	att	det	subventioneras	centralt	
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från	Equmeniakyrkan	när	pastorskandidater	anställs	som	sommarpastorer.	Detta	kan	
ske	genom	ett	procentuellt	stöd	eller	med	en	summa	per	veckas	anställning.

Härmed	överlämnar	vi	detta	till	konferensen	för	beredning.

Equmeniakyrkan i Alstermo

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.5
Det	är	glädjande	att	läsa	om	de	positiva	erfarenheterna	av	att	anställa	en	sommarpastor	
som	uttrycks	i	motionen.	Kyrkostyrelsen	vill	gärna	stämma	in	i	uppmuntran	till	försam-
lingar	att	anställa	en	sommarpastor.

Kyrkostyrelsen	inser	också	att	det	i	många	fall	vore	välbehövligt	att	få	ett	ekonomiskt	
bidrag	till	detta,	men	ser	idag	inte	att	det	finns	skäl	att	ha	ett	riktat	stöd	just	till	denna	
anställning.	Det	finns	idag	möjlighet	att	söka	stöd	för	sommarpastorer	inom	ramen	för	
församlingsbidraget.	2019	fördelades	ca	18,5	miljoner	kronor	till	församlingar	och	för-
samlingsplanteringar.

13.6 Motion om församlingstillväxt
Utökat samfundsstöd till församlingsplanteringar och nya församlingar

För	att	nå	upp	till	Equmeniakyrkans	vision	från	kyrkokonferensen	2019	om	tillväxt	ge-
nom	bildande	av	50	nya	församlingar	till	år	2025	behövs	ett	kraftigt	utökat	nationellt	
stöd,	både	personellt	och	ekonomiskt.	

Anledningen	till	vår	reflektion,	som	lett	fram	till	en	motion	till	årets	kyrkokonferens	
är	att	vi	har	haft	förmånen	att	ha	stöd	och	ständig	uppbackning	från	många	personer	i	
samfundsledningen,	tack	vare	detta	har	församlingsstarterna	lyckats.	Vi	är	några	perso-
ner	som	har	varit	engagerade	i	uppbyggnadsprocesserna	i	Norrköpingsområdet	och	har	
denna	erfarenhet.	

Vårt	förslag	är	att	varje	församlingsplantering	har	möjlighet	

	− att	ha	en	pastor	och	en	administratör	(deltid),	som	tillsammans	med	några	engagera-
de	frivilliga	bygger	upp	församlingen	samt	

	− att	resurser	finns	för	omfattande	stödstrukturer	från	Equmeniakyrkan,	personellt	och	
ekonomiskt.

Utökat samfundsstöd för vidareutveckling av Apg29 Pionjär

En	annan	stödstruktur	för	församlingar	som	vi	vill	uppmärksamma	är	Apg29	Pionjär.	

Vårt	förslag	är	att	Apg29	Pionjär	vidareutvecklas	genom	att	mer	resurser	läggs	på	denna	
verksamhet

	− dels	för	att	stödja	församlingar	som	vill	ta	emot	team	från	Apg29	Pionjär	och	öka	in-
tresset	för	mission	

	− dels	för	att	ta	vara	på	ungdomars	vilja	till	engagemang	för	andra	och	för	växande	för-
samlingar.

Härmed	överlämnar	vi	dessa	förslag,	till	kyrkokonferensen	2020,	om	utökade	resurser	
och	vi	bidrar	med	våra	reflektioner	utifrån	egna	erfarenheter.	Det	behövs	många	pus-
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selbitar	för	att	lyckas	med	visionen	om	församlingsplanteringar.	Detta	är	våra	förslag	
för	att	medvetandegöra	behovet	om	att	omfattande	resurser	behöver	avsättas	för	att	nå	
målet.

Vidablickskyrkans församling och Åbylundskyrkans församling. Även styrelsen för Hagebykyrkan i 
Norrköping, som strax är färdig med sin församlingsbildningsprocess, stöder denna motion.

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.6
Att	skapa	och	ge	rum	för	nya	församlingar	är	ett	av	de	övergripande	målen	för	Equmeni-
akyrkan.	Utifrån	målet	om	50	nya	församlingar	till	2025	görs	omfattande	insatser	för	att	
stödja	församlingsgrundande	arbete.	I	detta	ingår	att	inspirera	församlingar	till	försam-
lingsgrundande	initiativ,	förmedling	av	kunskap,	handledning	och	ekonomiska	resurser.	

Equmeniakyrkan	har	en	etablerad	ordning	för	bidrag	till	församlingsutveckling	och	
församlingsgrundande	arbete	och	ramen	för	medel	att	fördela	avsätts	årligen	i	kyr-
kans	budget.	Medlen	kommer	huvudsakligen	från	kyrkoavgiften	och	statsbidraget	till	
trossamfund.	Utifrån	den	ramen	fattas	beslut	i	fördelningsrådet	som	består	av	repre-
sentanter	för	kyrkoledningen,	kyrkostyrelsen	och	den	nationella	enheten.	Equmenia-
kyrkans	hemsida	innehåller	utförlig	information	om	bidragskriterier	och	fördelnings-
rådets	arbete.	

Utgångspunkten	för	det	församlingsgrundande	arbetet	är	att	lokala	församlingar	grun-
dar	nya	församlingar.	Bidrag	till	församlingsgrundande	arbete	kan	avse	lön	(upp	till	50%	
av	en	anställning),	verksamhet	eller	andra	kostnader.	Beslut	om	bidrag	fattas	av	fördel-
ningsrådet	som	för	närvarande	disponerar	ca	4,5	miljoner	kronor	per	år	för	församlings-
grundande	arbete.	

Fördelningsrådet	fattar	också	beslut	om	församlingsbidrag	till	församlingar	som	under	
en	begränsad	period	behöver	ekonomiskt	stöd	för	att	växa/utvecklas	och	göra	nysats-
ningar.	År	2019	fördelades	drygt	14	miljoner	kronor	via	Fördelningsrådet.	

Kyrkostyrelsen	anser	–	i	linje	med	motionens	intention	–	att	ytterligare	medel	kan	
behövas	för	församlingsgrundande	arbete.	Detta	skulle	innebära	omdisposition	inom	
beslutad	budgetram	för	Fördelningsrådet.	Arbetet	förutsätter	även	sådant	som	inte	bara	
handlar	om	pengar	–	det	kan	gälla	tillgång	till	personer	som	vill	arbeta	med	pionjär	in-
riktning	och/eller	tillgång	på	moderförsamlingar	för	nystartsprojekt.

Apg29	Pionjär	är	en	fortsättning	på	Apg29	som	genomförs	i	samverkan	med	Equme-
nia	och	Karlskoga	Folkhögskola.	(För	mera	info	om	Apg29	se	Equmenias	hemsida	och	
Karlskoga	Folkhögskolas	hemsida).	Apg29	Pionjär	bestod	under	läsåret	2019-2020	av	
17	ungdomar,	uppdelade	i	olika	team	med	syfte	att	stödja	församlingar	i	deras	evange-
lisationsarbete.	Apg29	Pionjär	skulle	kunna	utvecklas	och	verksamheten	skulle	kunna	
komma	flera	församlingar	till	del.	Verksamheten	är	också	en	viktig	rekryteringsbas	för	
andra	utbildningar	i	Equmeniakyrkan.	För	närvarande	medför	inte	verksamheten	några	
betydande	kostnader	för	Equmeniakyrkan.	Det	finns	all	anledning	att	arbeta	för	att	det-
ta	verksamhetsområde	växer	och	utvecklas.

13.7 Motion om återkoppling av insamling
Den lokala församlingens behov

Vår	gemensamma	uppfattning	är	att	varje	lokal	församling	är	en	viktig	del	som	tillsam-
mans	utgör	Equmeniakyrkan.	Det	gäller	i	hög	grad	vårt	ansvar	för	missionen	i	andra	
länder.	Insamlingsperioden	från	advent	till	sista	januari	har	länge	kompletterats	med	
autogiro.	På	senare	år	har	insamlingsbrev	för	individuella	gåvor	sänts	ut	till	medlemmar	
registrerade	i	Repet.	
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Vår	önskan	är	att	denna	motion	ska	medföra	en	återrapportering	till	församlingarna	av	
insamlade	medel.	Bildarsamfunden	har	genom	åren	haft	olika	praxis	i	denna	fråga.	Equ-
meniakyrkan	har	inte	haft	någon	tydlig	policy	i	återrapporteringen	till	församlingen	för	
deras	gåvor.	

Det	är	nog	tveklöst	så	att	det	finns	ett	avstånd	mellan	kyrkan	centralt	och	de	lokala	för-
samlingarna,	något	som	kan	mötas	med	hjälp	av	modern	teknik.	

Vi	som	lyfter	denna	fråga	är	företrädare	för	olika	församlingar,	några	ingår	i	det	interna-
tionella	rådet	i	Region	Mitt.	Där	liksom	från	andra	saknas	en	återrapportering	av	insam-
lingsresultaten.	

Vi	föreslår	att	insamlingsresultatet	följs	upp	några	tillfällen	per	år	och	att	summan	per	
församling	delges	namngivna	personer	i	respektive	församling,	det	kan	vara	pastor,	kas-
sör	och	missionsansvarig.	Huvudmotivet	är	att	ge	ökad	kunskap	om	offrandet	till	den	
enskilda	församlingen.	Insamlingsresultatet	kan	även	anges	i	kronor	per	medlem.

Återkoppling	önskas	även	ske	till	Equmeniakyrkans	sju	regioner.	Summan	från	
församlingarna	i	en	region	beräknas	och	anges	också	som	genomsnittligt	belopp	per	
medlem	i	den	regionen.	De	regionala	uppgifterna	skulle	kunna	göras	tillgängliga	på	
Equmeniakyrkans	hemsida.	

Med	dessa	uppgifter	ges	underlag	för	respektive	församlingsstyrelse	och	församlingsmö-
te	att	fatta	beslut	om	åtgärder	för	att	nå	uppsatta	mål	för	missionsinsamlingarna.	Det	
huvudsakliga	motivet	är	att	ge	kunskap	tillbaka	till	den	enskilda	församlingen	utan	att	
jämföra	med	andra	församlingar.	(Jämförelse	kommer	endast	att	kunna	göras	mot	regi-
onssnittens	nivåer).	Dessa	återrapporter	ger	dessutom	bättre	kunskap	för	de	ombud	som	
ska	diskutera	och	fatta	beslut	om	ekonomi	och	budget	för	det	internationella	arbetet	
under	kyrkokonferensen.

De	missionsråd	som	finns	i	några	av	Regionerna	har	också	behov	att	följa	intäkterna	på	
regionnivå.	Det	ger	stöd	för	hur	missionsrådens	insatser	och	besök	kan	prioriteras	för	
att	påverka	insamlingsresultaten.	

Projektinsamlingar utanför den gemensamma internationella insamlingen

Vid	sidan	av	den	gemensamma	insamlingen	som	berörts	ovan	finns	det	ett	flertal	för-
samlingar	och	grupper	av	enskilda	medlemmar	som	är	engagerade	i	projekt	i	samar-
betskyrkorna	inom	Equmeniakyrkans	ram,	ett	exempel	är	”Hälsa	för	alla	i	Kongo”.	Pro-
jektinsamlingar	går	i	regel	vid	sidan	av	den	gemensamma	internationella	insamlingen	
och	kan	med	koder	beräknas	separat.	Dessa	insamlingar	har	ibland	en	bredare	insam-
lingsbas	till	exempel	second	hand	butiker.	Projekten	har	ekonomiska	mål	som	det	är	
angeläget	att	kunna	följa	upp.	De	ansvariga	som	driver	projekten	behöver	underlag	för	
informationsinsatser	dels	till	målgruppen	som	får	stöd,	dels	till	givarna	som	gett	löften	
om	åtaganden.	

Tekniska lösningar kopplat till ekonomisystemen krävs

Möjligheter	skapas	till	återrapport	genom	att	addera	gåvor	markerade	med	församling-
ens	namn/kod	vid	offerdagar,	från	enskilda	via	autogiro	eller	gåvor	till	den	internatio-
nella	gemensamma	insamlingen.	Vi	är	medvetna	om	det	kommer	att	innebära	en	kost-
nad	för	programmering,	men	vi	tror	det	betalar	sig	genom	att	en	förbättrad	uppföljning	
kommer	att	medverka	till	ökade	insamlingsresultat.

Vi	är	övertygade	att	en	kunskapshöjning	kring	offrandet	kommer	att	bli	till	stöd	för	
beslut	om	budget	på	kyrkonivå.	Det	ger	också	inspiration	till	de	som	driver	projekt	i	
relation	till	samarbetskyrkorna	eller	dess	församlingar.	Vi	ser	inga	hinder	att	kunna	res-
pektera	den	sekretess	som	är	kopplad	till	insamlingarna.	
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De	tekniska	lösningarna	bör	även	kunna	anpassas	till	övriga	gemensamma	insamlingar.	

Förslag för ingång till diskussionen i kyrkokonferensen:

Kyrkokonferensen	beslutar	att	det	regelbundet	under	verksamhetsåret	återrapporteras	
till	respektive	församling	hur	man	ligger	till	i	Equmeniakyrkans	gemensamma	interna-
tionella	insamling.	

Resultatet	av	det	gemensamma	internationella	offrandet	aggregeras	och	presenteras	per	
region.	

Projektinsamlingar	för	internationellt	samarbete	ges	möjlighet	till	rapporter	(gåvor	från	
församlingar	och	aggregerat	anonymt	för	enskilda).	Resultaten	kring	projekten	redovi-
sas	till	projektansvariga	summerat	per	region	och	återkopplas	regelbundet.

Motionärerna	önskar	även	få	diskussionen	vidgad	till	övriga	gemensamma	insamlingar.	

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Styrelsen i Borlänge missionsförsamling
Styrelsen i Flatåskyrkans församling, Västra Frölunda
Missionskommittén i Högbergskyrkans församling, Ludvika
Styrelsen i Immanuelskyrkans församling, Borås
Styrelsen i Immanuelskyrkans församling, Norrköping
Styrelsen i Orsa missionsförsamling
Styrelsen i Svärdsjö missionsförsamling
Vidablickskyrkans församling, Norrköping
Styrelsen i Equmeniakyrkan i Östersund
samt medlemmarna i Internationellt Missionsråd Region Mitt: Rune Andreasson, Gunnar Bennstam, 
Rune Björke, Marianne Hållmarker, Ulf Hållmarker, Erik Lennestål, Agneta Lillqvist Bennstam, Bar-
bro Ryneus, Ulla Strindberg (alla medlemmar i rådet är också medlemmar i lokala Equmeniakyrkof-
örsamlingar)

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.7
Ett	samlat	yttrande	till	motionerna	13.7-9	finns	på	s.	19.

13.8 Motion om förändring av insamlingsperioden för internationell 
mission

Vi	föreslår	att	Equmeniakyrkans	kyrkostyrelse	får	kyrkokonferensens	uppdrag	att	efter	
lämplig	beredning	ta	beslut	om	en	förändring	av	insamlingsperioden	för	internationell	
mission	från	den	nu	gällande	adventstiden-trettondedagshelgen	till	fastetiden	inför	
påsk.

Vi	är	medvetna	om	att	en	sådan	förändring	sannolikt	också	måste	innebära	en	föränd-
ring	av	tidpunkter	för	övriga	nationella	insamlingstillfällen	i	Equmeniakyrkan.

Varför denna motion?

Vi	tror	att	insamlingen	till	internationell	mission	skulle	få	en	given	och	stark	biblisk	
och	teologisk	grund	genom	att	den	förläggs	till	fastetiden.	Internationell	mission	hand-
lar	i	hög	grad	om	att	vi	utmanas	till	att	avstå	och	att	dela	med	oss	till	världens	fattiga.	Vi	
skulle	utmanas	till	att	ännu	mer	i	vår	kyrka	på	alla	nivåer	arbeta	med	fastans	innebörd.

Vi	lägger	märke	till	i	vår	egen	församling	att	särskilt	adventstiden	i	hög	grad	blivit	en	
tid	dominerad	av	konserter	och	julsång.	Många,	både	kyrkvana	och	andra	som	inte	an-
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nars	kommer	till	kyrkan,	kommer	när	det	är	advents-	och	julkonserter,	vilket	självklart	
är	väldigt	glädjande,	men	här	finns	en	risk	att	missionstemat	inte	får	tillräckligt	stor	
plats.	

Vi	tror	att	det	kan	ha	sitt	värde	i	flera	av	våra	församlingar,	framförallt	där	det	redan	
som	t	ex	i	vår	församling	finns	en	ekumenisk	samverkan	med	Svenska	kyrkan,	att	Equ-
meniakyrkan	förlägger	sin	insamlingsperiod	för	internationell	mission	till	fastetiden.

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Rune Andersson, Per Duregård, Carl- Göran Ekberg, Anna Håkansdotter, Hjördis Högberg, Ingmar 
Nystås, Jan Sjöblom, Lars- Gunnar Sundin, Karin Ålander- Samtliga medlemmar i Betlehemskyrkan, 
Göteborg och dess Internationella Råd

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.8
Ett	samlat	yttrande	till	motionerna	13.7-9	finns	på	s.	19.

13.9 Motion om kyrkoavgift till det internationella arbetet
Vi	har	försökt	stimulera	till	regelbundet	givande	genom	bland	annat	kyrkoavgiften	och	
flera	av	oss	trodde	att	en	del	av	den	användes	till	Equmeniakyrkans	internationella	arbe-
te,	vilket	hittills	inte	varit	fallet.	Totalt	samlas	det	in	ca	55	miljoner	årligen	via	kyrkoav-
giften.

Vi	tycker	att	det	internationella	arbetet	är	en	viktig	och	självklar	del	av	vårt	gemensam-
ma	arbete	i	Equmeniakyrkan	och	att	en	del	av	kyrkoavgiften	därför	bör	stödja	detta.	

Samtidigt	har	insamlingarna	till	det	internationella	arbetet	legat	ett	par	miljoner	under	
vid	kyrkokonferenserna	beslutad	budget	de	senaste	åren	och	neddragningar	i	verksam-
heten	övervägs.

Vi	föreslår	att	5	%	av	kyrkoavgiften	används	till	Equmeniakyrkans	internationella	arbe-
te,	vilket	motsvarar	ca	2.75	miljoner	per	år	och	kan	ge	balans	i	budgeten	och	minska	
behovet	av	neddragningar.	Härmed	överlämnar	vi	detta	till	konferensen.

Rune Andersson, Per Duregård, Carl- Göran Ekberg, Anna Håkansdotter, Hjördis Högberg, Ingemar 
Nystås, Jan Sjöblom, Lars- Gunnar Sundin, Karin Ålander- Samtliga medlemmar i Betlehemskyrkan, 
Göteborg och dess Internationella Råd

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.7-9
Kyrkostyrelsen	är	tacksam	för	motionerna	kring	insamling	och	internationell	mission	
vilka	visar	på	stort	och	gott	engagemang	för	vårt	gemensamma	arbete.

Detta	är	viktiga	och	avgörande	frågor	för	Equmeniakyrkan.	Kyrkostyrelsen	menar	dock	
att	frågor	om	givande	och	mission	inte	enbart	berör	det	internationella	arbetet	utan	
hela	vår	mission	var	den	än	sker.	I	verksamhetsplanen	står	inledningsvis	att	”Helhets-
synen	på	mission	och	det	globala	perspektivet	utgör	därför	grunden	för	allt	arbete”	och	
”att	arbetet	lokalt	och	globalt,	nationellt	och	internationellt	hålls	samman”.		Därför	
berör	dessa	frågor	inte	bara	det	internationella	arbetet	utan	allt	det	vi	tillsammans	har	
ansvar	för.

I	höst	planeras	genomförande	av	regionala	storsamlingar,	antingen	i	samband	med	regi-
onfester	eller	i	samlingar	som	ersätter	dessa.	Där	kommer	de	frågor	motionärerna	lyfter	
att	tas	upp	till	ett	brett	samtal.	
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Förutom	vanlig	inbjudan	till	alla	som	är	intresserade	så	är	tanken	att	till	dessa	samling-
ar	särskilt	inbjuda	ordförande,	kassörer	och	medarbetare	eftersom	vi	sett	att	det	finns	
behov	av	att	få	mötas	även	utanför	kyrkokonferensen	och	lyfta	viktiga	framtidsfrågor.	
Denna	gång	kommer	fokus	att	vara	Equmeniakyrkans	internationella	mission	samt	eko-
nomi	och	förvaltarskap	av	vårt	gemensamma	arbete.

En	genomlysning	av	det	internationella	arbetet	pågår	och	ett	underlag	kommer	att	fin-
nas	klart	i	god	tid	inför	höstens	samlingar.	Det	pågår	även	arbete	med	frågor	kring	eko-
nomi,	offrande	och	förvaltarskap	av	Equmeniakyrkans	gemensamma	arbete.

För	att	inte	föregå	pågående	genomlysningar	vill	Kyrkostyrelsen	att	de	frågor	som	mo-
tionärerna	berör	flyttas	fram	till	kommande	samlingar	och	uppmuntrar	även	till	delta-
gande	samt	att	ge	respons	på	det	material	som	är	på	väg	att	tas	fram.

När	det	gäller	den	specifika	frågan	om	återkoppling	så	arbetar	kansliet	på	en	modell	
som	förhoppningsvis	ska	kunna	lanseras	på	hemsidan	inom	kort.

13.10 Motion om mänskliga rättigheter i Filippinerna
I	en	rapport	om	mänskliga	rättigheter,	demokrati	och	rättsstatens	principer	i	Filippiner-
na	anförde	Utrikesdepartementet	(UD)	2019	bland	annat	följande:

”Filippinerna	är	en	republik	med	ett	demokratiskt	system.	Allmänna	val	hålls	regelbun-
det.	…	En	väl	utvecklad	lagstiftning	ger	på	papperet	god	rättssäkerhet	och	gott	skydd	
mot	olika	former	av	diskriminering.	Tillämpningen	av	lagstiftningen	är	dock	bristfällig.	
Sedan	president	Rodrigo	Duterte	tillträde	den	30	juni	2016	har	respekten	för	mänskliga	
rättigheter	väsentligt	försämrats	…

Dutertes	främsta	politiska	prioritering	–	ett	’krig	mot	illegala	droger’	–	har	lett	till	att	
tusentals	personer	bragts	om	livet.	…	Såväl	inhemska	som	internationella	bedömare	
menar	att	det	rör	sig	om	utomrättsliga	avrättningar	samt	att	regeringen	har	sanktione-
rat	våldet.

Yttrande-,	press-	och	informationsfriheten	är	huvudsakligen	god	…	Ett	ökat	antal	fall	av	
trakasserier,	våld	och	repressalier	mot	journalister,	människorättsförsvarare	och	opposi-
tionspolitiker	rapporteras	dock.”

UD-rapporten	torde	vara	skriven	med	hänsynstagande	till	Sveriges	handelspolitiska	re-
lationer	med	Filippinerna.	Den	viktigaste	observationen	i	den	är	dock	att	lagstiftningen	
på	papperet	ger	god	rättssäkerhet	och	gott	skydd	mot	olika	former	av	diskriminering.	
I	verkligheten	ser	det	helt	annorlunda	ut,	vilket	också,	om	än	inlindat,	framgår	av	fort-
sättningen.	Journalister	utan	gränser	placerar	Filippinerna	på	plats	134	(180	är	lägst)	i	
sitt	Press	Freedom	Index.

I	det	avtal	mellan	Equmeniakyrkan	och	The	United	Church	of	Christ	in	the	Philippines	
(UCCP)	som	undertecknades	vid	kyrkokonferensen	i	Gävle	2018	heter	det	i	inledningen:

”Guds	försoningsverk	omfattar	hela	livet	och	alla	sociala	sammanhang.	Missionen	och	
dess	ärende	gäller	samtliga	livsområden,	såväl	individens	som	samhällets,	här	och	nu,	
nära	och	fjärran.	Den	måste	sålunda	präglas	av	mod	och	vilja	att	förändra	sådana	vär-
deringar	och	livsuppfattningar	som	främjar	själviskhet	och	egennytta,	gå	emot	de	onda	
strukturer	och	system	som	ödelägger	livet	samt	upprätta	en	ny	social	ordning	som	gag-
nar	livet	i	dess	fullhet.”	(Not	1)

Som	det	alltså	framgår	av	UD-rapporten	och	för	övrigt	också	av	vittnesmål	från	före-
trädare	för	UCCP	och	många	andra	filippinier	hotas	idag	grundläggande	mänskliga	rät-
tigheter	i	Filippinerna	av	en	regim	som	agerar	själviskt	och	ser	till	sitt	eget	bästa	men	
inte	till	hela	befolkningens.	Dess	våld	och	maktmissbruk	drabbar	inte	bara	fattiga	och	
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värnlösa	människor	utan	också	politiker,	jurister,	journalister,	aktivister	och	andra	som	
försvarar	grundläggande	mänskliga	rättigheter	och	talar	för	medmänsklighet	och	barm-
härtighet.	Bland	dem	finns	givetvis	också	präster,	pastorer	och	andra	företrädare	för	kyr-
kor	och	samfund.

I	avtalet	mellan	UCCP	och	Equmeniakyrkan	har	vi	förbundit	oss	att	”uppmuntra	och	
stödja	varandra	i	vår	strävan	att	stå	på	de	fattigas,	förtrycktas	och	förföljdas	sida”.	(Not	
2)	Detta	kan	ske	på	olika	sätt,	dels	genom	kontakter,	utbyte	och	ömsesidig	förbön	våra	
kyrkor	emellan,	dels	genom	kunskapsförmedlande	och	opinionsbildande	insatser	i	och	
utanför	våra	respektive	länder.

Under	andra	halvan	av	1900-talet	gick	Sverige	i	spetsen	för	motståndet	mot	apartheid	i	
Sydafrika.	Det	skedde	genom	bland	annat	opinionsbildning,	kunskapsförmedling,	lag-
stiftning	samt	moraliskt	och	ekonomiskt	stöd	till	organisationer,	institutioner,	förlag	
och	enskilda	i	och	utanför	Sydafrika	som	kämpade	mot	det	förhatliga	apartheidsyste-
met.	I	detta	var	också	den	svenska	legationen	i	Pretoria	djupt	involverad.

Liknande	insatser	från	svenskt	håll	borde	vara	möjliga	vad	gäller	Filippinerna	idag.

Vi	föreslår	kyrkokonferensen	att	ge	kyrkostyrelsen	och	kansliet	i	uppdrag	att	uppvakta	
regeringen	med	krav	på	att	den	aktiverar	sig	i	kampen	för	mänskliga	rättigheter	i	Filip-
pinerna	genom	

	− att	aktivt	verka	för	att	situationen	i	Filippinerna	får	en	mera	framskjuten	plats	i	EU:s	
omvärldspolitik

	− att	ge	SIDA	i	uppdrag	att	särskilt	stödja	MR-strävanden	i	Filippinerna

	− att	i	högre	grad	än	idag	använda	icke-statliga	organisationer	och	sammanslutningar	
som	resurser	i	arbetet	för	ömsesidigt	utbyte,	kapacitetsstärkande	och	breddad	utbild-
ning	i	mänskliga	rättigheter	i	Filippinerna.

Not	1:	“God’s	redemptive	work	encompasses	all	aspects	of	life	and	of	social	structures	and	
systems.	As	such,	mission	must	address	all	issues	of	life	both	individual	and	communal,	
here	and	now,	there	and	beyond.	It	must	dare	to	change	values	and	worldviews	that	pro-
motes	selfishness	and	individualism;	confront	evil	structures	and	systems	that	destroy	life;	
and	to	establish	a	new	social	order	that	promotes	and	nurtures	life	in	its	fullness.”

Not	2:	”We	shall	encourage	and	support	one	another	in	our	efforts	to	side	with	the	poor,	
oppressed	and	persecuted.”.

Härmed	överlämnas	motionen	till	kyrkokonferensen.

Uppsala missionsförsamling
Ansgarskyrkan, Lidingö

Kyrkostyrelsens yttrande över 13.10
Motionärerna	konstaterar	med	rätta	att	det	finns	omfattande	problem	när	det	gäller	
mänskliga	rättigheter	i	Filippinerna	idag,	trots	en	i	grunden	god	lagstiftning.	Kyrko-
styrelsen	håller	med	om	att	Sverige	bör	verka	aktivt	för	en	förbättring	av	situationen	i	
Filippinerna,	både	via	sina	egna	kanaler	och	genom	att	stödja	civilsamhällets	organisa-
tioner	som	kan	bidra	till	detta.	

Equmeniakyrkan	skrev	under	en	överenskommelse	med	Uniting	Church	of	Christ	in	the	
Philippines	(UCCP)	år	2018.	UCCP	är	en	viktig	kyrka	i	landet	och	har	god	inblick	i	situa-
tionen.	Denna	relation	ger	Equmeniakyrkan	förutsättningar	att	agera.	Equmeniakyrkan	
har	i	flera	fall	initierat	eller	varit	med	i	samtal	med	relevanta	personer	på	Utrikesde-
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partementet,	alternativt	tillskrivit	regeringen	angående	situationer	i	länder	där	vi	har	
samarbeten	eller	relationer.	Dessa	möjligheter	nyttjas	av	kansliet	där	det	är	möjligt	och	
önskvärt.	Om	möjligt	sker	sådana	uppvaktningar	tillsammans	med	andra	organisationer	
som	är	verksamma	i	samma	område,	för	att	ge	större	genomslagskraft.

Kyrkostyrelsen	avser	att	uppdra	åt	kansliet	att	via	Svenska	Missionsrådet	undersöka	om	
det	finns	förutsättningar	för	en	gemensam	uppvaktning	av	lämpliga	myndigheter	angå-
ende	situationen	i	Filippinerna.	Om	inte	det	visar	sig	vara	möjligt	avser	kyrkostyrelsen	
uppdra	åt	kansliet	att	söka	andra	vägar	att	aktivt	agera	i	frågan.

För	närvarande	pågår	också	en	genomlysning	av	det	internationella	arbetet	och	även	i	
den	processen	kommer	denna	fråga	att	beröras.

13.11 Motion om barnen i Equmeniakyrkan
Temat	för	kyrkokonferensen	2020	är	”Till	dessa	mina	minsta”.	Visionen	är	en	kyrkokon-
ferens	för	alla	åldrar,	där	vi	möts	över	generationsgränserna	och	alla	tas	på	fullaste	all-
var	oavsett	ålder.	Konferensens	alla	delar	utmanas	att	bli	tillgängliga	för	alla	åldrar.	

Den	1	januari	2020	blev	Barnkonventionen	lag	i	Sverige.	Samhället	lagstiftar	om	barns	
rättigheter	och	värnar	deras	utvecklig	och	okränkbara	värde.	Det	välkomnas	så	klart	av	
oss	som	kyrka	och	uppmanar	till	fortsatt	engagemang	i	vårt	samhälle.	

I	artikel	27	av	konventionen	slås	fast	att	barn	har	rätt	till	andlig	utveckling.	Här	blir	vårt	
ansvar	som	kyrka	tydligt.	Engagemanget	och	att	synas	i	samhället	som	kyrka	är	mycket	
viktigt,	men	vi	behöver	också	lyfta	in	barnen.	Det	innebär	inte	att	de	ska	visas	upp	eller	
erbjudas	en	separat	verksamhet.	Det	handlar	i	stället	om	att	lyfta	in	barnen	i	centrum	
av	vår	kyrka,	vår	teologi	och	vårt	arbete,	och	låta	oss	förändras	utifrån	det.	Djupast	sett	
handlar	det	om	vilken	sorts	kyrka	vi	vill	vara.	När	lärjungarna	frågar	efter	vem	som	är	
störst	i	himmelriket,	placerar	Jesus	ett	barn	i	centrum	och	gör	tydligt	att	vi	vuxna	behö-
ver	omvända	oss	och	förändras	i	vårt	möte	med	barnet.	Jesus	jämställer	till	och	med	sig	
själv	med	barnet	och	tydliggör	att	vi	vuxna	behöver	ta	emot	barnet	och	förändras,	inte	
bara	ta	hand	om	eller	ge	en	utbildning	(Matt	18:1-5).

Vi	som	kyrka	behöver	hjälpa	varandra	i	de	olika	sammanhang,	församlingar	och	fören-
ingar,	där	vi	finns,	att	ta	emot	barnen	på	riktigt.	Ett	steg	i	detta	är	att	mötas	till	en	ge-
mensam	konferens	som	genomsyras	av	detta	mottagande,	där	vi	som	vuxna	är	beredda	
att	på	Jesus	uppmaning	förändras	och	omvända	oss.	Equmeniakyrkan	behöver	ur	ett	
nationellt	perspektiv	kunna	erbjuda	verktyg,	ge	stöd	och	uppmuntran	till	lokala	försam-
lingar	och	föreningar	för	att	göra	detta	möjligt	och	verkligt.	Som	kyrka	behöver	vi	till-
sammans	aktivt	arbeta	med	detta	på	alla	områden.

Därför	föreslår	jag:	

	− att	kyrkokonferensen	i	fortsättningen	kommer	vara	en	konferens	för	alla	åldrar	och	
ett	gemensamt	möte	med	Jesus	som	förvandlar	dig,	mig	och	världen,	där	konferen-
sens	samtliga	delar	utmanas	att	bli	tillgängliga	för	alla	åldrar

	− att	det	aktivt	skapas	ett	nätverk	i	Equmeniakyrkan	och	Equmenia	för	att	nå	ut	lokalt	
med	information	om	det	som	finns	både	i	Sverige	och	närliggande	länder	av	material,	
verktyg,	metoder,	kurser	och	konferenser	för	barnledare	och	medarbetare,	anställda	
och	ideella.

	− att	det	tillsätts	en	arbetsgrupp	med	representanter	från	Equmeniakyrkan	och	Equ-
menia,	som	får	i	uppgift	att	fram	till	nästa	kyrkokonferens,	arbeta	fram	en	långsiktig	
plan	för	att	lyfta	in	barnen	i	centrum	i	vår	kyrka	och	låta	oss	förändras	utifrån	det,	
både	när	det	gäller	teologi,	gudstjänst	och	verksamhet.
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	− att	utbildningar	om	barns	tro	och	andliga	utveckling	utarbetas	och	arrangeras	för	
barnledare	och	medarbetare	i	våra	församlingar	och	föreningar	samt	att	ämnet	tydligt	
lyfts	fram	i	fortbildningar	av	medarbetare	och	utbildning	av	nya	medarbetare	för	att	
skapa	kunskap	om	barnens	centrala	plats	i	Guds	rike	och	vår	kyrka.

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Mia Widnersson Ericsson, söndagsskoleledare, medlem i Equmeniakyrkan i Furulund

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.11
Ett	samlat	yttrande	till	motionerna	13.11-12	finns	på	s.	24.

13.12 Motion om barns rätt till andlig utveckling
År	2020	blir	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	–	barnkonventionen	–	lag	i	Sverige.	
I	barnkonventionens	tjugosjunde	artikel	står	det	att	alla	barn	ska	ha	rätt	till	fysisk,	psy-
kisk,	social,	moralisk	och	andlig	utveckling.	Ansvaret	för	detta	ligger	främst	på	barnens	
föräldrar	men	också	på	samhället	i	stort.	En	god	andlig	utveckling	är	alltså	en	rättighet	
lika	viktig	som	en	fysisk	eller	psykisk	sådan.	

Samtidigt	som	detta	blir	lag	i	Sverige,	ser	vi	ett	samhälle	där	det	på	flera	sätt	tycks	bli	
svårare	att	vara	kristen,	kanske	särskilt	som	ung.	Det	har	framkommit	många	uppgifter	
om	barn	och	unga	som	kränks	för	sin	tro,	inte	minst	i	skolan	där	religion	får	allt	mindre	
utrymme.	Dessutom	har	vi	själva	fått	känna	av	hur	det	blivit	svårare	att	vara	en	kristen	
organisation.	Under	2019	fick	flera	av	Equmenias	föreningar	sina	bidrag	från	Göteborgs	
stad	indragna,	av	den	enda	anledningen	att	det	förekom	religiösa	inslag	under	samling-
arna.	Efter	en	gemensam	kamp	lyckades	vi	dock	få	beslutet	ändrat,	vilket	vittnar	om	att	
vi	tillsammans	kan	påverka	samhället	i	de	här	frågorna.

Barns	rätt	till	andlig	utveckling	i	Sverige	håller	alltså	enligt	oss	på	att	försämras,	i	mot-
sats	till	barnkonventionen	och	vår	lag.	Med	detta	som	utgångspunkt	vänder	vi	oss	till	
Equmeniakyrkans	kyrkokonferens.	Barns	rätt	till	andlig	utveckling	behöver	tas	på	stort	
allvar	och	vi	tror	att	Equmeniakyrkan	behöver	lyfta	dessa	frågor.	Sveriges	kristna	råd	
arbetar	redan	aktivt	och	bra	med	frågan,	och	vi	tror	att	ju	fler	som	lyfter	frågan,	desto	
större	genomslag.

Equmeniakyrkans	arbete	med	barn	och	unga	är	anförtrott	åt	Equmenia,	som	antagit	det	
förtroendet	med	glädje	och	vill	fortsätta	att	förvalta	det.	Samtidigt	är	Equmeniakyrkan	
en	kyrka	för	hela	livet,	och	mest	kraft	får	vi	när	vi	gör	något	tillsammans.	Ett	område	
som	ofta	hamnar	i	gränslandet	mellan	våra	olika	uppdrag	är	kontakten	med	föräldrar.	
Som	tidigare	nämnt	ligger	huvudansvaret	för	barnens	andliga	utveckling	hos	föräldrar-
na	och	därför	är	det	viktigt	att	vi	som	kyrka	kan	utrusta	de	föräldrar	vi	möter	för	att	ge	
dem	verktyg	att	hjälpa	sina	barn.	

Därför	önskar	vi	att	barns	rätt	till	andlig	utveckling	blir	en	prioriterad	fråga	för	Equme-
niakyrkan,	som	opinionsbildare	men	också	som	en	intern	påminnelse	om	barnens	plats	
i	kyrkan.	Vi	önskar	också	att	Equmeniakyrkan	tar	fram	en	konkret	plan	för	arbetet	med	
familjer	och	för	att	stärka	föräldrar	i	att	ge	barnen	redskap	för	att	hitta	sin	väg	i	tro	och	
liv.	För	Jesus	har	barnen	en	självklar	plats,	och	vi	tror	att	vi	som	kyrka	ständigt	behöver	
påminnas	om	att	göra	plats	för	barnen	och	hjälpa	dem	i	deras	sökande	efter	Gud.	

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Equmenias styrelse och Skårekyrkan
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Kyrkostyrelsens yttrande till 13.11-12
Kyrkostyrelsen	välkomnar	att	FN:s	konvention	om	barnets	rättigheter	blivit	lag	i	Sverige	
och	håller	med	om	att	det	är	viktigt	att	insatser	görs	för	att	förverkliga	lagens	intentio-
ner.	Kyrkan	har	en	viktig	roll	framför	allt	för	att	skapa	förutsättningar	för	barns	andli-
ga	utveckling.	Tillsammans	med	Sveriges	kristna	råd	(SKR)	kan	arbetet	bli	effektivare,	
samtidigt	som	Equmeniakyrkan	vidtar	egna	åtgärder	för	att	bidra	till	att	rusta	föräldrar,	
mor-	och	farföräldrar,	ledare	och	andra	som	möter	barn	i	våra	församlingar,	så	att	bar-
nen	får	de	redskap	de	behöver	för	att	hitta	sin	väg	i	tro	och	liv.	

Det	är	självklart	att	allt	arbete	i	Equmeniakyrkan	som	rör	barn	sker	i	samverkan	med	
Equmenia.	En	policy	för	arbete	med	och	för	barn	har	nyligen	antagits	av	Equmeniakyr-
kans	respektive	Equmenias	styrelser	och	följs	upp	med	konkreta	handlingsplaner	och	
en	utbildningsplan.	

Några aktuella exempel på satsningar: 

Det	finns	planer	på	att	ta	fram	en	bok	med	tilltalande	illustrationer	skriven	utifrån	
barns	perspektiv	så	att	barn	själv	kan	läsa	och	lära	om	tro,	men	också	som	en	hjälp	till	
vuxna	i	barns	närhet.	Ett	stort	antal	barn	har	intervjuats	för	att	få	fatt	i	vilka	frågor	barn	
ställer.	Boken	är	tänkt	att	kunna	ingå	i	ledarutbildningar	och	kompetensutvecklingsin-
satser.	Material	riktat	till	ledare	har	också	tagits	fram	under	året.	

I	planering	tillsammans	med	Equmenia	inför	seminarier	i	Almedalen	i	sommar	fanns	bl	
a	tankar	om	att	koppla	ihop	barn	och	ungas	andliga	utveckling	med	existentiell	hälsa,	
eftersom	psykisk	ohälsa	är	ett	växande	problem.

I	all	planering	för	årets	kyrkokonferens	har	barnens	deltagande	varit	i	tydligt	fokus,	och	
tillfällen	har	planerats	in	för	samtal	om	barnens	plats	i	kyrkan	och	deras	rätt	till	andlig	
utveckling.	Vi	tror	att	kyrkokonferenser	kan	utgöra	ett	viktigt	forum	för	att	samtala	
kring	och	dela	erfarenheter	av	både	konkreta	verktyg	och	vilka	insatser	som	behövs	
som	komplement	till	det	som	redan	görs.	Med	digitala	redskap	kan	man	sedan	dela	ma-
terial,	erfarenheter	och	inspiration	även	efter	att	konferensen	avslutats.		

I	den	situation	som	nu	råder,	då	vi	inte	kan	genomföra	kyrkokonferensen	på	det	sätt	vi	
planerat	och	Almedalsveckan	ställts	in,	kommer	flera	av	de	åtgärder	som	nämnts	ovan	
behöva	skjutas	på	framtiden.	Men	den	planering	som	redan	gjorts	finns	förstås	kvar	till	
kommande	år.	Flera	av	de	digitala	verktyg	vi	som	kyrka	och	församlingar	fått	lära	oss	ar-
beta	med	under	våren	2020	ger	oss	även	möjligheter	att	tänka	nytt	kring	barnens	plats	i	
och	tillgänglighet	till	kyrkans	liv.

13.13 Motion om en kyrka även för kommande generationer
Equmeniakyrkans	totala	medlemsbas	har	minskat	med	dryga	10	procent	sedan	dess	
bildande	och	antalet	församlingar	har	minskat	med	nästan	en	femtedel	under	samma	
tidsperiod.	Detta	är	en	trend	som	behöver	brytas.	

Vi	är	väl	medvetna	om	att	flera	nationella	och	regionala	åtgärder	är	tagna,	men	vi	tror	
att	ytterligare	åtgärder	behöver	göras	för	att	vända	denna	trend.	

Flera	församlingar	saknar	medlemmar	yngre	än	40	år	helt	och	hållet	och	på	många	ställ-
en	är	samma	målgrupp	en	liten	men	betydande	minoritet.	Satsningar	på	barn	och	unga	
genom	Equmenia	och	unga	vuxna	genom	en	projektanställd	handläggare	är	viktiga	bi-
tar	för	att	stötta	såväl	församlingar	att	nå	dessa	generationer	som	de	personer	som	finns	
inom	åldersspannet,	men	vi	tror	inte	att	det	är	tillräckligt.

I	dagsläget	bärs	vår	organisation	av	många	goda	ledare	såväl	lokalt	som	nationellt,	men	
vi	oroar	oss	inför	framtiden	då	vi	ser	att	många	inte	hittar	sin	plats	i	vår	kyrka	från	övre	
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tonåren	och	många	år	därefter	och	i	värsta	fall	inte	alls.	Frågan	är	självklart	grundad	i	
det	lokala	arbetet	där	vi	alla	har	ett	gemensamt	ansvar,	men	frågan	är	också	nationell	
genom	vilka	möjligheter	som	ges	till	stöd,	utrymme	och	vision.	

För	ett	par	år	sedan	myntades	uttrycket	40/40	under	kyrkokonferensen.	Det	var	ett	ut-
tryck	för	att	40	procent	av	ombuden	skulle	vara	40	år	eller	yngre.	Åldern	40	var	mer	re-
torisk	än	uttalad	strategisk,	men	syftet	var	dubbelt:	att	lyfta	fram	de	yngre	generationer-
nas	perspektiv,	samt	att	ge	ansvar	och	bereda	plats	för	dessa	generationer.		Vi	tycker	det	
initiativet	var	viktigt	för	vår	kyrkas	framtid.	Vi	tolkar	det	inte	i	termer	av	åldersdiskri-
minering,	utan	i	ett	ansvarstagande	inför	framtiden.	Vår	amerikanska	systerkyrka,	The	
Evangelical	Covenant	Church,	har	under	de	senaste	åren	satsat	på	ett	program	de	kallar	
30/30,	ett	program	för	personer	runt	30	år	att	växa	i	kyrkligt	ledarskap	genom	fler	gåvor	
än	de	pastorala.	Det	är	ett	sätt	att	se	att	kyrkans	organisation	behöver	goda	ledare	inom	
en	mängd	olika	områden.	

Equmeniakyrkan	vill	vara	en	kyrka	för	hela	livet.	Samtidigt	har	Equmenia	anförtrotts	
arbetet	med	målgruppen	0-25	år.	Vi	tänker	att	Equmeniakyrkan	och	Equmenia	ständigt	
arbetar	mot	samma	mål,	men	vår	upplevelse	är	att	det	finns	flera	områden	där	tydlighe-
ten	skulle	kunna	bli	bättre.	Det	kan	till	exempel	handla	om	studenter	som	är	äldre	än	
25	år	eller	småbarnsföräldrar.			

Vi	önskar	att	Equmeniakyrkan	på	ett	aktivt	sätt	arbetar	med	frågor	som	handlar	om	att	
nya	generationer	ska	komma	till	tro,	men	också	vilja	föra	Equmeniakyrkan	framåt.	Vi	
föreslår	därför	kyrkokonferensen	

	− att	 kyrkostyrelsen	samt	alla	arbetsgrupper	inom	Equmeniakyrkan	aktivt	arbetar	
utifrån	ett	framtidsperspektiv	som	syftar	till	att	nya	generationer	ska	komma	till	tro	
och	finna	sin	plats	i	Equmeniakyrkan.

	− att		 Equmeniakyrkans	valberedning	arbetar	med	40/40	som	måttstock	för	allt	sitt	
arbete.

	− att		 Equmeniakyrkan	arbetar	aktivt	med	40/40	som	mål	för	fördelningen	av	ombud	
på	framtida	kyrkokonferenser.

	− att	 Equmeniakyrkan	tydliggör	samverkanspunkterna	med	Equmenia	i	målgrupper	
och	verksamheter	som	går	utanför	åldersgruppen	0-25	år,	men	ändå	berör	Equmenias	
verksamhetsplan.

	− att		 Equmeniakyrkan,	med	inspiration	av	30/30,	skapar	ett	ledarskapsprogram	för	
personer	i	30-årsåldern	för	att	utöka	kompetensen	inom	och	intresset	för	organisatio-
nen.

Härmed	överlämnar	vi	detta	till	konferensen

Missionskyrkan Vännäs

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.13
Kyrkostyrelsen	välkomnar	motionen	som	sätter	fokus	på	ett	av	de	viktiga	områden	vi	
har	att	arbeta	med	inom	Equmeniakyrkan	och	Equmenia.	Vi	delar	längtan	och	nöden	
efter	att	finna	vägar	för	att	vara	en	kyrka	som	når	nya	människor	och	inte	minst	längtar	
vi	efter	att	se	hur	unga	växer	och	utvecklas	i	sitt	ledarskap	och	lärjungaskap.

Medlemsstatistiken	visar	att	sedan	2013	(sifforna	för	2012	är	lite	osäkra	eftersom	kyrkan	
var	ny	och	rapporteringen	i	bildarsamfunden	såg	lite	olika	ut)	så	har	antalet	medlem-
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mar	i	Equmeniakyrkan	minskat	med	6	078	personer	(9%)	och	antalet	församlingar	med	
97	stycken,	från	751	till	654	(13%).	Vi	har	ingen	samlad	uppgift	om	hur	åldersfördelning-
en	ser	ut.	

Även	om	vi	årligen	välkomnar	runt	900	nya	medlemmar	på	bekännelse	eller	dop	(ca	1,5	
%),	vilket	verkligen	är	något	vi	ska	tacka	Gud	för	och	glädjas	över,	så	är	vi	inte	nöjda.	
Vårt	gemensamma	mål	i	verksamhetsplanen	är	det	dubbla,	3	%.	Strategiska	samtal	behö-
ver	föras	på	alla	nivåer	där	vi	på	ännu	större	allvar	vill	söka	nya	strategier.

Motionen	sätter	fokus	på	en	nyckelfråga:	Ökat	deltagande	av	yngre	personer.		Vi	är	glada	
för	att	den	motion	som	fanns	till	kyrkokonferensen	i	Gävle	2018	lett	fram	till	den	pro-
jekttjänst	vi	har	just	nu	kring	”Unga	vuxna	och	lärjungaskap”.	En	konsekvens	är	att	den-
na	åldersgrupp	än	tydligare	finns	i	fokus	och	att	ett	tydligare	samarbete	med	Equmenia	
har	utvecklats.	

Samarbetet	har	bl	a	mynnat	ut	i	att	två	nationella	ung	vuxen-konferenser	planerades	till	
sommaren	2020,	i	samband	med	Hönökonferensen	och	Hemavanmötet.	Dessa	samling-
ar	kommer	inte	att	genomföras	så	som	de	planerades	pga	pandemin,	men	vi	tar	med	oss	
tankar	kring	hur	vi	kan	föra	dialog	med	den	gruppen	om	hur	denna	åldersgrupp	ytterli-
gare	kan	inkluderas,	t.ex.	30/30	som	motionärerna	hänvisar	till.

Tillsammans	med	Folkhögskolerådet	förs	också	samtal	kring	ett	mentorsprogram	för	
kommande	ledare.	En	utgångspunkt	är	att	stödja	kommande	generationers	ledarskap	
såsom	ordföranden,	rektorer	m.fl.

I	planeringen	inför	nästa	vinterkonferens	(januari	2021)	finns	ett	tydligt	fokus	kring	hur	
vi	för	tron	vidare	till	nästa	generation.	Många	seminarier	och	föreläsningar	kommer	att	
beröra	just	detta.

Kyrkokonferensen,	menar	vi,	har	förändrats	och	förnyats	de	senaste	åren	genom	ett	bre-
dare	program	och	större	fokus	på	barn	och	unga	samt	familjer,	med	målsättningen	att	
bredda	åldersfördelningen	bland	ombuden.	Den	utvecklingen	behöver	fortsätta.	I	år	var	
det	tänkt	att	barnen	skulle	lyftas	fram	på	ett	särskilt	sätt	vilket	inte	minst	berör	unga	fa-
miljer.	I	den	situation	som	nu	råder,	då	vi	inte	kan	genomföra	kyrkokonferensen	på	det	
sätt	vi	planerat	kommer	flera	av	de	åtgärder	som	nämnts	behöva	skjutas	på	framtiden.	
Men	den	planering	som	redan	gjorts	finns	förstås	kvar	till	kommande	år.

I	valberedningens	arbete	finns	målsättningen	att	få	fler	yngre	att	engagera	sig.	I	det	brev	
som	gick	ut	till	församlingarna	i	november	2019	så	uppmuntrades	församlingarna	att	
nominera	yngre	personer.	”Valberedningens	ambition	är	att	få	en	så	representativ	kyr-
kostyrelse	som	möjligt.	Därför	önskar	vi,	utöver	ovanstående,	nomineringar	av	yngre	
personer	samt	gärna	nomineringar	utanför	storstadsregionerna.”	När	valberedningen	
sedan	summerar	de	svar	som	kom	in	så	visar	det	sig	att	det	fanns	få	yngre	nominerade,	
vilket	visar	på	angelägenheten	i	att	vi	hjälps	åt	både	lokalt	och	nationellt.

Vi	välkomnar	samtalet	i	kyrkokonferensen	om	hur	vi	kan	ta	ytterligare	steg		tillsam-
mans	med	Equmenia	för	att	vara	en	kyrka	för	hela	livet	där	inte	minst	barn	och	unga	
får	plats	och	möjlighet	att	växa	i	tro	och	ledarskap.	

13.14 Motion om vägledning i frågor om medlemskap
I	den	här	motionen	aktualiserar	vi	behovet	av	vägledning	och	samtalsunderlag	för	vikti-
ga	principfrågor	gällande	medlemskap	i	en	lokal	församling.	Vi	utgår	från	erfarenheter	
i	vår	egen	församling	i	Kyrkan	vid	Brommaplan,	där	medlemsfrågan	blivit	högaktuell	
under	det	gångna	året.

Vi	har	sedan	länge	haft	ett	stort	antal	matrikelförda	medlemmar	som	inte	synts	i	vår	
kyrka	på	många	år.	För	några	har	sjukdom	och	ålderssvaghet	lagt	hinder	i	vägen.	Andra	
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kan	ha	bytt	bostadsort	utan	att	begära	flyttningsbetyg,	men	för	det	stora	flertalet	har	
inga	sådana	skäl	funnits	för	permanent	frånvaro.	Vi	tror	oss	förstå	att	situationen	är	lik-
artad	i	många	andra	församlingar.	

Samtidigt	har	vi	ett	stort	antal	personer	som	sedan	många	år	rör	sig	hemtamt	i	vår	kyr-
ka	utan	att	bli	medlemmar.	Den	enda	konkreta	konsekvensen	av	detta	är	att	de	inte	kan	
delta	i	omröstning	på	församlingsmöten,	något	som	nog	sällan	tillmäts	särskilt	stor	be-
tydelse.

Under	2019	har	vi	försökt	ta	oss	an	den	situationen.	Under	det	gångna	året	har	ett	
sextio	tal	medlemmar	som	varit	mångårigt	”osynliga”	i	vår	gemenskap	kontaktats	för	
samtal	om	hur	de	ser	på	sin	relation	till	församlingen.	Av	dessa	uttryckte	närmare	hälf-
ten	en	önskan	att	stå	kvar	i	matrikeln	även	om	de	uppgav	att	de	inte	hade	någon	inten-
tion	att	öka	sitt	engagemang.	Några	angav	rent	nostalgiska	skäl	till	fortsatt	medlemskap.	
Man	bar	med	sig	goda	minnen	från	ungdomstiden	i	kyrkan.	Ett	trettiotal	gav	däremot	
beskedet	att	de	inte	längre	såg	någon	mening	med	sitt	medlemskap	och	ville	lämna	för-
samlingen.	

Resultatet	av	dessa	kontakter	blev	att	församlingens	medlemsantal	på	kort	tid	minskade	
med	ungefär	en	femtedel.	Denna	förändring	märktes	dock	inte	i	praktiken	i	församling-
ens	gemenskap.

Det	här	var	en	svår,	känslig	och	även	en	smärtsam	process,	i	synnerhet	som	dessa	perso-
ner	utgjort	en	betydande	del	av	den	matrikelförda	församlingen.	Hos	församlingsmed-
lemmar,	liksom	hos	oss	i	församlingsledningen,	väcktes	många	frågor	som	vi	uppfattar	
som	principiellt	viktiga.

I	grunden	aktualiserar	denna	process	frågan	-	Vad	innebär	det	att	vara	medlem	i	en	för-
samling	i	Equmeniakyrkan?	I	vårt	individualistiska	samhälle	tror	vi	den	frågan	behöver	
förnyad	aktualisering.

I	anslutning	till	denna	fråga	finner	vi	många	andra	principfrågor.	Är	församlingen	de	
namn	som	återfinns	i	matrikeln,	eller	består	den	av	de	människor	som	med	viss	regel-
bundenhet	möts	i	församlingens	hägn?	Eller	lever	vi	i	praktiken	med	en	”dubbel	bokfö-
ring”?	Hur	förhåller	vi	oss	om	en	medlem	som	säger	sig	sakna	personlig	tro	och	intresse	
för	församlingen,	men	vill	fortsätta	att	vara	medlem	exempelvis	av	nostalgiska	skäl?	Det	
kostar	ju	ingenting!	Vilka	motiv	är	bärande	när	vi	argumenterar	för	medlemskap	för	
människor	som	i	vår	individualistiska	kultur	känner	tveksamhet	inför	en	sådan	formell	
tillhörighet	i	det	kollektiv	som	församlingen	utgör?	

I	dess	kölvatten	fann	vi	även	praktiska	frågor.	Hur	genomför	man	en	”matrikelgenom-
gång”	på	ett	bra	sätt?	Är	det	lämpligt	med	en	särskild	ritual	när	man	som	i	vårt	fall	
”avregistrerar”	ett	stort	antal	personer	ur	församlingsmatrikeln?	Hur	gör	man	med	med-
lemmar	för	vilka	det	saknas	kontaktuppgifter	och	som	heller	inte	är	möjliga	att	spåra	
upp?	Vilket	begrepp	är	tillämpligt	när	en	sådan	person	stryks	i	matrikeln?	Det	handlar	
ju	inte	om	uteslutning	eller	utträde	på	egen	begäran.

En	annan	praktisk	hithörande	fråga,	vars	betydelse	inte	ska	underskattas,	är	enhetliga	
regler	för	hur	medlemmar	och	deltagare	i	olika	verksamhetsgrupper	rent	tekniskt	ska	
registreras	i	Repet.

Grundat	i	vår	egen	erfarenhet	känner	vi	behov	av	ett	material	som	kan	användas	som	
diskussionsunderlag	för	samtal	om	medlemskapsfrågan.	Vi	efterlyser	vägledning	och	
positiva	exempel	om	hur	vi	i	församlingarna	ska	bemöta	medlemmar	som	inte	synts	i	
gemenskapen	på	många	år	och	som	kanske	inte	ens	delar	vår	tro.	Och	vi	behöver	väg-
ledning	och	inspirerande	exempel	för	hur	vi	ska	få	människor	som	kommit	till	tro,	att	
ta	steget	till	att	bli	medlemmar	i	den	lokala	församlingen.



28

Vi	föreslår	därför	kyrkokonferensen	att	ge	kyrkostyrelsen	i	uppdrag	att	ta	initiativ	till	
framtagandet	av	riktlinjer	och	samtalsunderlag	för	hur	de	lokala	församlingarna	i	Equ-
meniakyrkan	ska	hantera	de	principiella	och	praktiska	frågor	rörande	medlemskap	som	
här	aktualiseras.

Härmed	överlämnar	vi	detta	till	konferensen.

Ordförande och äldste i Bromma Baptistförsamling: Karin Andersson, Mikael Cronhjort, Bertil Fors-
berg, Gudrun Jerresand och Lennart Wårdh

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.14
Motionen	om	medlemskap	i	församling	aktualiserar	frågor	som	i	varierande	grad	är	ak-
tuella	för	alla	församlingar	i	Equmeniakyrkan.	

Det	är	ett	välkänt	faktum	i	våra	sammanhang	att	den	officiella	församlingsmatrikeln	el-
ler	medlemsförteckningen	ofta	ser	annorlunda	ut	jämfört	med	den	församling	som	mer	
eller	mindre	regelbundet	möts	till	gudstjänst	och	andra	samlingar.	

Som	motionen	pekar	på	finns	det	i	många	församlingar	medlemmar	som	av	olika	skäl	
inte	kan	vara	aktiva,	liksom	medlemmar	som,	av	olika	skäl,	inte	vill	vara	aktiva.	Dessut-
om	finns	där	ofta	även	personer	som	är	aktiva,	men	som	inte	är	formella	medlemmar.

Att	tillhöra	en	församling	är	något	annat	än	att	tillhöra	en	förening	där	medlemskapet	
är	kopplat	till	en	obligatorisk	avgift	eller	en	reglering	av	vilken	slags	närvaro	som	utgör	
förutsättning	för	fortsatt	tillhörighet.

Kyrkostyrelsen	ser	de	behov	som	motionen	lyfter,	och	menar	att	dessa	frågor	bör	bli	
föremål	för	en	bearbetning	som	sträcker	sig	över	lite	längre	tid.	Bearbetningen	bör	öp-
pet	och	brett	behandla	motionens	frågeställningar,	liksom	andra	relevanta	frågor	som	
framkommer	i	konferensens	samtal	i	ärendet	och	under	arbetets	gång,	samt	ta	tillvara	
erfarenheter	från	församlingar	som	själva	bearbetat	dessa	frågor.	En	vägledning	och	ett	
samtalsmaterial	till	stöd	för	församlingarnas	fortsatta	arbete	med	dessa	frågor	presente-
ras	sedan	i	lämplig	form.

Till	konferensens	och	församlingarnas	fortsatta	samtal	vill	kyrkostyrelsen	skicka	med	
några	exempel	på	frågor	som	kan	ingå	i	arbetet	med	att	ta	fram	vägledning	och	sam-
talsunderlag	kring	medlemskap	och	tillhörighet	i	församlingen:	

	− Vad	betyder	det	i	praktiken	att	”Equmeniakyrkan	är	en	gemenskap	av	församlingar	
och	en	gemenskap	av	människor	som	bekänner	Jesus	Kristus	som	Frälsare	och	Herre?	
(Teologisk	grund	för	Equmeniakyrkan,	§	5)

	− Vad	innebär	det	att	vara	medlem	i	en	församling,	och	hur	kan	vi	tydligare	beskriva	
medlemskapet	som	en	tillhörighet	till	en	kristen	gemenskap,	bortom	att	bara	vara	
något	som	ger	rösträtt	i	församlingsmötet?

	− På	vilket	sätt	talas	det	om	medlemskap	i	församlingen	i	barn-	och	ungdomsverksam-
heten,	förkunnelsen	och	själavården?

	− Vilka	är	människors	skäl/orsaker	till	regelbundet	deltagande	i	vår	verksamhet	utan	att	
i	formell	mening	vara	medlem?

	− På	vilka	sätt	håller	församlingen	kontakt	med	medlemmar	som	bor	på	annan	ort	eller	
som	av	andra	anledningar	inte	kan	eller	vill	vara	aktiva	i	sitt	medlemskap?
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	− Hur	kan	församlingens	demokratiska	struktur	upprätthållas	och	medlemmars	delak-
tighet	öka	i	vår	tid,	när	det	kan	vara	svårt	att	samla	medlemmar	till	församlingsmö-
ten	och	årsmöten?

13.15 Motion om Equmeniakyrkans visionsformulering
Hur	formulerar	vi	oss	bäst	kring	den	gudsbild	vi	har	i	Equmeniakyrkan?	Hur	gör	vi	väg-
arna	till	tro	och	gemenskap	mest	tillgängliga?	Gudsbilden	i	Equmeniakyrkan	som	den	
beskrivs	i	kyrkans	vision:	En	kyrka	för	hela	livet	–	där	mötet	med	Jesus	Kristus	förvand-
lar	mig,	dig	och	världen,	är	alldeles	för	snäv.	Gud	är	större	än	så!

Vår	kyrkas	teologiska	grund	vilar	på	en	treenig	Gud;	Fader,	Son	och	Ande.	Guds	storhet	
har	sedan	de	första	kristna	församlingarna	formulerats	trinitariskt	med	stöd	i	missions-
befallningen	Matt	28:18-20	”Då	gick	Jesus	fram	till	dem	och	talade	till	dem:	”Åt	mig	har	
getts	all	makt	i	himlen	och	på	jorden.	Gå	därför	ut	och	gör	alla	folk	till	lärjungar:	döp	
dem	i	Faderns	och	Sonens	och	den	heliga	Andens	namn	och	lär	dem	att	hålla	alla	de	bud	
jag	har	gett	er.	Och	jag	är	med	er	alla	dagar	till	tidens	slut.”

Att	beskriva	gud	som	treenig	ger	möjligheter	för	människor	att	möta	Gud	i	skapelse	och	
natur	genom	Fadern/Skaparen.	På	samma	gång	finns	förlåtelsen,	upprättelsen	och	upp-
ståndelsen	tillgänglig	genom	Sonen/Upprättaren.	Anden/Livgivaren	ger	oss	ytterligare	
ett	språk,	en	ingång,	till	tro	och	gemenskap.	Guds	mångfald	i	treenighet	är	viktig	i	kyr-
kans	arbete	för	att	nå	människor	med	evangeliet.	

I	inledningen	av	Teologisk grund för Equmeniakyrkan	kan	vi	läsa:	Det	finns	bara	en	enda	
sann	och	levande	Gud	–	Fadern,	Sonen	och	den	heliga	Anden	–	som	skapar,	frälser	och	
ger	liv.	Skapelsen	och	frälsningen	kommer	ur	Guds	hand	och	är	utflöden	av	samma	gu-
domliga	kärlek.

Vi	menar	att	Equmeniakyrkan	bör	formulera	en	vision	som	bättre	stämmer	överens	
med	vår	teologiska	grunds	inledning	och	som	möjliggör	ett	tilltal	där	mötet	med	Jesus	
Kristus	inte	framstår	som	enda	utgångspunkt	för	förändring.

Därför	föreslår	vi	att	Equmeniakyrkans	vision	ändras	och	vidgas	till:	En	kyrka	för	hela	
livet	–	där	mötet	med	Gud;	Fader,	Son	och	Ande,	förvandlar	mig,	dig	och	världen.

Härmed	överlämnas	frågan	till	konferensen	för	beredning.

Västerorts församling

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.15
Som	motionen	anger	så	uttrycks	treenigheten	på	ett	tydligt	sätt	i	Teologisk grund	för	Equ-
meniakyrkan	§	1:

”Det	finns	bara	en	enda	sann	och	levande	Gud	–	Fadern,	Sonen	och	den	heliga	Anden	–	som	skapar,	fräl-
ser	och	ger	liv.	Skapelsen	och	frälsningen	kommer	ur	Guds	hand	och	är	utflöden	av	samma	gudomliga	
kärlek.”	

Det	finns	en	intim	koppling	mellan	de	tre	personerna	i	treenigheten	och	ingen	av	dessa	
är	ovan-	eller	underställd	de	andra	och	ingen	kan	heller	tänkas	utan	de	andra.	De	är	i	
varandra.	Fadern	och	Anden	delar	Sonens	verk	vilket	tex	visar	sig	vid	Jesu	dop	då	Anden	
sänker	sig	ner	som	en	duva	över	Jesus	och	Faderns	röst	hörs.	Så	eftersom	Jesus	är	otänk-
bar	utan	Fadern	och	Anden	innebär	det	att	när	Jesus	Kristus	finns	i	visionen	så	är	Fadern	
och	Anden	där.	

Equmeniakyrkans	visionsformulering	växte	fram	genom	samtal	inför	och	beslut	i	det	
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bildarmötet	i	juni	2011.	”En	kyrka	för	hela	livet	–	där	mötet	med	Jesus	Kristus	förvand-
lar	mig,	dig	och	världen”

Visionstexten	växte	fram	med	inspiration	från	olika	håll	och	det	finns	spår	av	texter	
som	härstammar	från	våra	bildarsamfund.	Tre	exempel:

Formuleringen	”En	kyrka	för	hela	livet”	liknar	Svenska	Missionskyrkans	”hela	livets	
kyrka”,	medan	”där	mötet	med	Jesus	Kristus”	knyter	an	till	Svenska	Baptistsamfundets	
vision	från	2004	-	”en	personlig	relation	till	Gud	genom	Jesus	Kristus”.	Sista	delen	i	vi-
sionsformuleringen	ligger	i	linje	med	The	Mission	Statement	of	The	United	Methodist	
Church	som	antogs	2008.	Den	engelska	texten	lyder	”Making	disciples	of	Jesus	Christ	for	
the	transformation	of	the	world.”	En	koppling	till	andra	artikeln	i	trosbekännelsen	och	
också	en	vision	om	en	”förvandlad	värld”.

Equmeniakyrkans	vision	används	i	många	församlingar,	vilket	är	en	styrka.	Kyrkostyrel-
sen	anser	att	Teologisk grund för Equmeniakyrkan	är	tydlig	med	tron	på	en	treenig	Gud.	

En	eventuell	förändring	av	visionen	skulle	kräva	en	gedigen	process	med	stor	delaktig-
het	och	samråd	på	olika	nivåer.	Visionen	hör	ihop	med	andra	styrdokument,	t	ex	verk-
samhetsplanen,	vilket	också	behöver	beaktas.

13.16 Motion om kapitalplacering och klimatomställning
I	Equmeniakyrkan	och	våra	församlingar	finns	ett	stort	engagemang	för	fred,	mänskliga	
rättigheter	och	omställning	till	en	hållbar	värld.	Centralt	finns	en	handlingsplan	och	en	
strategisk	plattform	där	vi	förklarar	att	vi	vill	vara	en	ekologiskt	hållbar	kyrka	i	miljö-
medvetenhet,	en	socialt	hållbar	kyrka	i	gemenskap	samt	en	ekonomiskt	hållbar	kyrka	i	
förvaltarskap.	På	den	sista	punkten	är	det	möjligt	att	de	praktiska	förutsättningarna	för	
att	leva	upp	till	ambitionerna	kan	behöva	förbättras.

I	diskussioner	och	beslut	om	etiska	riktlinjer	för	kapitalplaceringar	hamnar	fokus	oftast	
på	sådant	som	bör	undvikas.	Men	en	etisk	kodex	för	hur	man	ska	handskas	med	pengar	
bör	rimligen	också	täcka	in	vad	som	ska	främjas.	Pengar	kan	göra	nytta.	

Det	är	gott	och	väl	att	avstå	från	placeringar	i	fossil	energi	med	tanke	på	klimathotet,	
men	med	samma	problembild	i	botten	bör	man	se	det	som	ett	etiskt	plus	att	bidra	till	
finansieringen	av	sådant	som	tvärtom	främjar	klimatomställningen.	

Under	senare	år	har	det	startats	många	företag	som	har	som	grundläggande	idé	att	bi-
dra	till	klimatomställningen.	Det	kan	röra	sig	om	klimatvänlig	livsmedelsproduktion,	
utveckling	av	bränsleceller	för	utsläppsfri	fordonsdrift	med	vätgas,	solenergi	och	bat-
teriteknik	eller	annat	liknande.	Det	rör	sig	inte	bara	om	rena	tillverkningsföretag	utan	
också	om	finans-	och	investmentbolag.

På	kapitalmarknaden	uppstår	också	nya	finansieringsformer.	”Crowd	funding”	används	
ofta	som	samlingsnamn	för	dessa	nya	sätt	att	skaffa	kapital.	Det	har	bland	annat	använts	
för	att	bidra	till	utbyggnaden	av	solenergianläggningar	i	Sverige,	Sydeuropa,	Afrika	och	
Indien.	Man	kan	låna	ut	pengar	mot	goda	räntevillkor	och	begränsad	risk.	Avkastningen	
varierar	med	bindningstid	och	investeringsbeloppets	storlek.

De	nya	investeringsformerna	har	sannolikt	kommit	för	att	stanna.	Men	Equmeniakyr-
kans	placeringspolicy	är	restriktiv	när	det	gäller	vilka	typer	av	värdepapper	som	kyrkan	
får	investera	i.	Det	är	möjligt	att	bestämmelserna	hindrar	kyrkan	från	att	delta	i	nysats-
ningar	som	kan	ge	ett	värdefullt	bidrag	till	klimatomställningen.

Uppslag	till	förändringar	kan	hämtas	från	Svenska	kyrkans	finanspolicy	som	innehåller	
en	särskild	avdelning	kallad	Alternativa	placeringar.	Alternativa	placeringar	är	t.ex.	fö-
retagsobligationer	och	hedgefonder.	Alla	onoterade	innehav	faller	inom	kategorin.	De	
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alternativa	placeringarna	kan	vara	av	sådan	art	att	hållbarhetsaspekterna	lyfts	fram	tyd-
ligt,	där	Svenska	kyrkan	”gör	skillnad”.

Vi	föreslår	att

	− Equmeniakyrkan	i	sin	kapitalförvaltning	aktivt	söker	efter	placeringar	som	främjar	
klimatomställningen,

	− kapitalplaceringspolicyn	kompletteras	med	riktlinjer	om	detta,

	− avsnittet	om	tillåtna	värdepapper	i	policyn	bearbetas/kompletteras	så	att	det	blir	möj-
ligt	att	delta	med	finansiering	även	i	okonventionella	former.

Härmed	överlämnar	vi	detta	till	konferensen.	

Länk	till	Equmeniakyrkans	kapitalplaceringspolicy:	

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kapitalplaceringspoli-
cy-2020-02-09.pdf

Länk	till	Svenska	kyrkans	finanspolicy:

https://www.svenskakyrkan.se/filer/490dcde6-390c-4ad5-a312-47a2f7a1d15d.pdf

Simon Andersson, medlem i Älvsjö missionsförsamling, Stockholm
Lars-Olov Karlsson, medlem i Redbergskyrkans församling, Göteborg
Bengt Strandberg, medlem i S:t Eskilskyrkans församling, Eskilstuna
Åsa Strandberg, medlem i S:t Eskilskyrkans församling, Eskilstuna
Carl-Gustav Svensson, medlem i Ansgarskyrkans församling, Lidingö

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.16
Under	de	senaste	åren	har	Equmeniakyrkans	kapitalplaceringspolicy	riktats	om	för	att	
bättre	spegla	det	förhållningssätt	som	själva	kyrkan	också	har:	Att	vara	hållbar	och	sam-
tidigt	långsiktig.	Kyrkans	Placeringsråd	har	under	2018	och	2019	fört	diskussioner	med	
fondförvaltarna	om	denna	riktning,	vilket	också	fått	förvaltarna	att	välja	mer	hållbara	
placeringar.	De	fonder	som	i	denna	översyn	inte	kunnat	tillmötesgå	kyrkans	placerings-
policy	har	Placeringsrådet	valt	att	lämna.

Placeringsrådet	har	med	intresse	följt	utvecklingen	av	fonder	som	inkluderar	det	hållba-
ra	istället	för	att	bara	exkludera	det	som	inte	får	finnas.

Equmeniakyrkan	förvaltar	framtida	pensionsutbetalningar	till	både	församlingars	per-
sonal	och	nationellt	anställd	personal.	Kyrkan	förvaltar	även	pengar	som	skänkts	genom	
testamenten	och	församlingsupplösningar	liksom	det	kapital	församlingar	valt	att	låna	
ut	till	Equmeniakyrkan	när	de	har	haft	ett	överskott	av	pengar	i	sin	kassa.

När	pengarna	placeras	är	det	centralt	att	inte	placeringen	har	en	för	hög	risk,	utifrån	att	
Equmeniakyrkan	kommer	att	behöva	kapitalet	i	framtiden.	Nystartade	aktiebolag	som	
riktar	in	sig	på	en	ny	marknad	såsom	klimatomställning,	bedöms	som	högriskbolag,	
vilket	också	gäller	för	lån	till	dessa	bolag	genom	t	ex	crowd	funding.	Det	kan	betyda	
att	investerade	pengar	går	förlorade	om	företaget	går	i	konkurs.	Därför	investerar	inte	
Equmeniakyrkan	i	bolag	som	främst	är	i	behov	av	riskkapital,	oavsett	värdepappersform	
(aktie/konvertibel/lån/etc).

Equmeniakyrkans	Placeringsråd	består	av	en	kompetent	men	ideellt	arbetande	grupp	
personer.	Svenska	kyrkan	har	istället	anställda	som	arbetar	med	deras	placeringar,	var-
för	de	också	har	möjlighet	att	fatta	snabba	beslut	under	dagen	om	börsen	förändras	el-

https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kapitalplaceringspolicy-2020-02-09.pdf
https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2020/03/kapitalplaceringspolicy-2020-02-09.pdf
https://www.svenskakyrkan.se/filer/490dcde6-390c-4ad5-a312-47a2f7a1d15d.pdf
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ler	göra	fördjupade	analyser	av	alternativa	placeringsformer.	Då	Placeringsrådet	inte	har	
kapacitet	att	vaka	över	börsen	eller	göra	den	formen	av	analyser	kan	kyrkan	inte	heller	
ha	en	aktiv	placeringsstrategi,	utan	behöver	istället	välja	fonder	med	en	längre	investe-
ringshorisont	och	med	lägre	risk.	

Placeringsrådet	lägger	grundligt	med	tid	på	att	analysera	de	motparter	kyrkan	arbetar	
med,	och	där	är	klimatomställning	ett	tema	som	kyrkan	aktivt	tycker	på	och	diskuterar.	
Equmeniakyrkan	är	noga	med	att	endast	samarbeta	med	motparter	som	tar	klimatom-
ställningen	på	allvar	och	där	har	det	av	förvaltarna	också	förts	fram	att	just	den	typen	av	
placeringar	varit	lyckosamma.	Det	betyder	alltså	att	detta	är	ett	tema	som	många	plock-
ar	upp.	Men	återigen,	Placeringsrådet	fokuserar	på	att	välja	motparter	som	aktivt	kan	
jobba	med	den	här	typen	av	placeringar,	då	det	skulle	vara	för	tidskrävande	och	innebä-
ra	för	hög	risk	att	inom	kyrkans	egen	organisation	arbeta	aktivt	med	detta.

Sammanfattningsvis	söker	Equmeniakyrkan	redan	aktivt	efter	placeringar	som	främjar	
klimatomställningen,	men	i	form	av	fonder	och	inte	i	enskilda	aktier	eller	andra	värde-
papper.	Det	kan	göras	inom	ramen	för	den	befintliga	kapitalplaceringspolicyn.	Kyrko-
styrelsen	anser	inte	att	kyrkan	ska	eller	kan	ta	rollen	som	riskkapitalist,	och	därför	ska	
kyrkan	inte	investera	i	enskilda	nystartade	bolag	eller	värdepapper	med	hög	risk.

13.17 Motion om gemensam statistikblankett
Det	kyrkliga	landskapet	ritas	om	i	vårt	land.	Lokala	församlingar	växer	samman	på	ort	
efter	ort.	En	del	blir	dubbelanslutna,	andra	trippel	och	kanske	även	quattroanslutna!

Som	det	är	nu,	för	en	församling	som	är	ansluten	till	mer	än	ett	samfund,	åläggs	den	
som	är	ansvarig	för	redovisningen	av	den	årliga	statistiken	att	lägga	onödigt	mycket	tid	
på	att	fylla	i	blanketter	till	vart	enda	ett	av	de	samfund	som	församlingen	är	ansluten	
till.	Samfunden	ställer	liknande	frågor	fast	delvis	lite	olika	ställda...	(De	som	redovisar	
ungdomsverksamheten	har	dessutom	kommunens	blanketter	att	fylla	i.)	Hur	mycket	tid	
blir	inte	det	i	onödigt	dubbel/trippelarbete	i	Kristi	kropp	i	Sverige?

Vi	tycker	att	ovan	nämnda	frikyrkosamfund	skulle	kunna	komma	överens	om	att	göra	
en	gemensam	redovisningsblankett,	gärna	i	samråd	med	Myndigheten	för	stöd	till	tros-
samfund	(SST).	Det	kommer	säkert	att	innebära	ett	givande	och	tagande	från	samtliga	
parter,	där	någon	”hjärtefråga”	får	läggas	åt	sidan,	men	slutmålet	blir	ändå	något	som	
främjar	ekumeniken	och	församlingarna.

Vi	vill	att	samfundsstyrelserna	får	i	uppdrag	att	verka	aktivt,	gärna	i	samråd	med	SST,	
för	att	församlingar	som	är	anslutna	till	Svenska	Alliansmissionen	(SAM),	Equmeniakyr-
kan,	Pingst	Fria	Församlingar	och	Evangeliska	Frikyrkan	får	en	gemensam	statistikredo-
visningsblankett	för	redovisning	av	församlingarnas	årliga	statistikuppgifter.

Alternativt	att	det	skall	vara	tillräckligt	att	man	som	församling	skickar	in	en	(1)	blan-
kett	till	fritt	valt	samfund	som	man	är	ansluten	till.	Den	samfundsadministration	som	
får	statistiken,	tar	ansvar	för	att	dela	med	sig	av	den	till	de	samverkande	församlingar-
nas	samfund.	Vi	ser	gärna	att	det	blir	ett	digitalt	lättarbetat	formulär,	men	den	bör	fin-
nas	tillgänglig	i	pappersformat	/utskriftsvänlig	också.	

Härmed	lämnar	vi	över	frågan	till	konferensen

Församlingsledningen i Slättenkyrkan, Norrahammars Frikyrkoförsamling
(SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Tabergs Missionsförsamling (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Habo Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Mullsjö Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen i Lekeryds Missionskyrka (SAM & Equmeniakyrkan)
Församlingsledningen Löfstadkyrkan Tranås. (SAM & Equmeniakyrkan)
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(Motionen har skickats in till årsmötena för Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Pingst Fria 
Församlingar och Evangeliska Frikyrkan och undertecknas av ytterligare 13 samarbetsförsamlingar, 
som inte tillhör Equmeniakyrkan.)

Kyrkostyrelsens yttrande till 13.17
För	att	erhålla	bidrag	från	Myndigheten	för	stöd	till	trossamfund	(SST)	behöver	varje	för-
samling	inkomma	med	svar	på	den	statistikblankett	som	årligen	skickas	ut	från	Equme-
niakyrkan.	Den	innehåller	dels	frågor	som	svarar	mot	Myndighetens	behov,	men	också	
frågor	som	vi	som	samfund	vill	veta.

Ett	instrument	som	Equmeniakyrkan	har	för	att	stämma	av	vad	som	sker	ute	i	försam-
lingarna,	är	just	genom	denna	blankett.	Vi	ställer	frågor	och	analyserar	utvecklingen.	På	
nationell	nivå	är	statistikblanketten	en	av	de	viktigaste	mätningarna	som	vi	gör	för	att	
se	hur	församlingslivet	ter	sig.

Samtidigt	är	det	förståeligt	att	administrationen	blir	tung	när	församlingen	är	ansluten	
till	flera	samfund.	Inom	ramen	för	Sveriges	Frikyrkosamråd	har	ett	samtal	inletts	för	att	
undersöka	om	vi	kan	skapa	en	gemensam	blankett	som	fungerar	för	flera	samfund.

14.  Rapport från Equmenia

15.  Kyrkosynsfrågor

15.1 Relationen mellan kyrkan och de ordinerade medarbetarna

Ordination
Den	särskilda	tjänsten	utgår	från	och	vilar	på	allas	tjänst.	Alla	kristna	är	kallade	att	tjäna	
och	att	vittna	om	frälsningen	i	Jesus	Kristus	och	att	med	församlingens	hjälp	söka	efter,	
upptäcka	och	bruka	de	gåvor	Anden	ger.	Gåvorna	och	tjänsterna	är	olika,	men	Gud	ver-
kar	i	allt.	All	tjänst	utgår	från	Gud	och	vänder	sig	till	hela	den	mänskliga	gemenskapen	
och	hela	Guds	skapelse.	Gud	kallar	och	utrustar	även	människor	till	särskilda	tjänster	i	
församlingen	och	Equmeniakyrkan.	Tjänsterna	utgår	från	allas	uppdrag	och	den	gemen-
samma	tron.	De	som	kallats	till	särskild	tjänst	verkar	för	öppenhet	och	sammanhållning	
i	gemenskapen.	I	Equmeniakyrkan	är	den	särskilda	tjänsten	diakon	och	pastor	(ur	Teolo-
gisk	grund	för	Equmeniakyrkan	§	33-35)

Det	är	den	samlade	gemenskapen	av	församlingar	i	Equmeniakyrkan	som	fattar	beslut	
om	ordination	av	diakoner	och	pastorer,	vilket	innebär	att	den	som	är	ordinerad	är	in-
satt	i	ett	sammanhang	som	den	ordinerade	inte	åstadkommit	på	egen	hand.	Djupast	sett	
är	det	Gud	som	ordinerar.	Att	stå	i	ordinerad	tjänst	är	alltså	något	mer	än	att	ha	skaffat	
sig	en	utbildning	och	därefter	fått	en	anställning.	Ordinationen	ger	relation	till	den	
kristna	kyrkan	genom	alla	tider	när	den	på	olika	sätt	har	sökt	utforma	tjänst	och	ansvar	
för	att	på	bästa	sätt	betjäna	sin	omgivning.	

”Kyrkan	ordinerar	somliga	av	sina	medlemmar	till	ämbetet	i	Kristi	namn	genom	nedkallande	av	Anden	
och	handpåläggning	(1	Tim	4:14,	2	Tim	1:6).	Därigenom	söker	den	fullfölja	apostlarnas	uppdrag	och	för-
bli	trogen	mot	deras	undervisning.	Ordinationshandlingen,	utförd	av	dem	som	utsetts	att	fullgöra	denna	
uppgift,	ger	uttryck	åt	kyrkans	förbindelse	med	Jesus	Kristus	och	det	apostoliska	vittnesbördet	och	erin-
rar	om	att	det	är	den	uppståndne	Herren,	som	är	den	som	verkligen	ordinerar	och	skänker	gåvan.”(Dop, 
nattvard, ämbete Kyrkornas Världsråd 1982)
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”Kvinnor	och	män	ordineras	till	diakoner	och	pastorer	efter	beslut	i	kyrkokonferensen.	Diakon	och	
pastor	utgör	två	delar	av	den	ordinerade	tjänsten	med	olika	inriktning	och	uppdrag.	Den	ordinerade	
tjänsten	hör	till	kyrkan	och	tar	sig	uttryck	i	aktiv	tjänst	i	församling	genom	diakonala	eller	pastorala	
uppdrag	men	behöver	inte	vara	av	anställningskaraktär.	Ordinationen	innebär	bekräftelse	på	Guds	och	
människors	kallelse	samt	ger	behörighet	till	tjänst	i	församlingarna.	Vid	ordinationen	bekräftar	diakoner	
och	pastorer	sin	tro	på	Jesus	Kristus,	sin	vilja	att	följa	Equmeniakyrkans	gemensamma	ordningar	och	att	
arbeta	för	Kristi	kyrkas	synliga	enhet	och	förverkliga	kallelsen	med	Kristus	som	förebild.	Genom	installa-
tion	mottar	den	lokala	församlingen	diakon	och	pastor.”	(Ur	Teologisk grund för Equmeniakyrkan)

Ordination till pastor och diakon
I	Equmeniakyrkan	är	det	ordinationslöftena	och	bön	och	handpåläggning	som	konstitu-
erar	ordinationen.	Vid	ordinationen	uttrycker	ordinander	och	gemenskapen	ömsesidigt	
beroende.	Relationer	och	gemenskap	är	navet	i	Equmeniakyrkan.	Församlingar	står	i	
ömsesidigt	beroende	till	varandra.	Det	innebär	att	relationer	och	gemenskap	behöver	
prioriteras	inom	kyrkan,	i	relation	till	de	ordinerade	och	i	de	ordinerades	tjänst.	Kyrko-
ledare,	biträdande	kyrkoledare	och	regionala	kyrkoledare	har	ett	särskilt	ansvar	att	byg-
ga	relationer,	omsorg	med	församlingar	och	medarbetare	och	även	utöva	tillsyn.

Som	ordinerad	medarbetare	tillhör	man	den	kollegiala	gemenskapen	av	andra	ordine-
rade.	Denna	gemenskap	har	kyrkan	som	helhet	skyldighet	att	beakta	och	ta	tillvara.	
Som	ordinerad	står	man	i	ömsesidigt	beroende	till	andra	medarbetare,	församlingar	och	
gemenskapen	som	helhet.	Det	är	därför	självklart	för	ordinerade	medarbetare,	pastorer	
och	diakoner,	att	åka	på	samlingar	som	erbjuds	i	regionen	eller	av	kyrkan	samlat,	delta	
i	kompetensutveckling	samt	på	kyrkans	konferenser.	Gemenskapen,	medarbetare	och	
församlingar	står	i	ömsesidigt	beroende	till	de	ordinerade.	Man	ordineras	inte	till	tjänst	
i	en	viss	församling,	utan	i	och	till	hela	kyrkans	gemenskap.	

I	Equmeniakyrkan	ordineras	diakoner	och	pastorer.	Till	andra	uppdrag	i	kyrkan	kan	
man	avskiljas,	såsom	missionär,	kyrkoledare,	evangelist.	Dessa	är	i	regel	tidsbegränsade	
till	sin	karaktär.	För	mer	utförlig	beskrivning	se	Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan,	anvis-
ningstexterna	för	avskiljning.	

Livslång ordination – inte bara till avlönad tjänst
Equmeniakyrkan	har	visat	att	ordinationen	är	livslång.	En	person	upphör	inte	att	vara	
diakon	eller	pastor	den	dag	hon/han	slutar	att	arbeta	som	diakon/pastor1	eller	blir	pensi-
onerad.	Många	medarbetare	utan	formell	avlönad	tjänst	som	diakon	eller	pastor	fullgör	
viktiga	uppgifter	i	församlingen	eller	i	andra	sammanhang.	Identiteten	som	diakon	eller	
pastor	finns	där,	även	om	någon	väljer	en	annan	yrkesbana	en	kortare	eller	längre	tid.	

Detta	innebär	inte	att	det	skulle	vara	omöjligt	att	lämna	den	ordinerade	tjänsten,	eller	
att	det	är	en	självklar	rättighet	att	fortsätta	vara	ordinerad.	Ett	litet	antal	medarbetare	
väljer	att	lämna	den	särskilda	tjänsten	och	ansöker	då	om	att	bli	strukna	i	Equmenia-
kyrkans	förteckning	över	diakoner	och	pastorer.	Det	som	är	lovat	gällande	tystnadsplikt	
avseende	bikt	och	själavård	gäller	dock	livet	ut.

Att	vi	ser	ordinationen	som	livslång	betyder	att	kyrkan	och	dess	ordinerade	medarbeta-
re	står	i	relation	till	varandra	och	att	denna	relation	behöver	stärkas	och	förtydligas.	

Relation
Ordet	relation	är	grundläggande	när	vi	tänker	kyrka	och	församling.	Olika	delar	står	i	
relation	till	varandra	och	kompletterar	varandra	för	att	helheten	ska	bli	synlig.	

Gud	är	i	sig	relation,	gemenskap	och	kallar	oss	att	leva	tillsammans	för	att	världen	ska	

1	 	Här	menas	att	man	har	delar	eller	hela	sin	utkomst	genom	avlönat	arbete	som	diakon	eller	pastor.		
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tro	och	leva.	Kyrkan	är	Guds	gåva	och	ett	tecken	på	gemenskap/koinonia.	Kyrkan	är	på	
samma	gång	gudomlig	och	mänsklig.	Den	del	av	Guds	kyrka	som	Equmeniakyrkan	ut-
gör,	står	i	förbindelse	med	andra	kyrkor	och	samfund	världen	över.	Relation,	gemenskap	
och	enhet	är	nav	i	den	ekumeniska	rörelsen	och	vilar	på	Jesu	förbön	för	sina	lärjungar	
(Joh	17:	9-11)

På	samma	sätt	är	församlingarna	i	Equmeniakyrkan	i	gemenskap	med	varandra.	Detta	
uttrycks	genom	relationer,	förbön,	regionala	och	nationella	mötesplatser	i	kyrkosam-
fundet.	I	församlingen	lever	medlemmar	och	andra	i	relation	till	varandra.	De	som	ordi-
nerats	för	särskild	tjänst	delar	denna	relation	och	är	dessutom	i	relation	till	andra	som	
ordinerats	inom	Equmeniakyrkan.	

Ömsesidigt beroende
Equmeniakyrkans	självförståelse	och	kyrkosyn	beskrivs	i	Teologisk grund för Equmeniakyr-
kan	med	hjälp	av	begreppet	ömsesidigt	beroende	(på	engelska:	interdependence).	Det	ut-
trycker	en	fördjupad	relation	där	delarna	i	helheten	endast	fungerar	när	de	är	i	relation	
med	de	andra	delarna.	Termen	är	hämtad	från	den	internationella	baptismen	och	den	
världsvida	ekumeniken,	men	tolkas	på	olika	sätt	i	olika	sammanhang.	I	Equmeniakyr-
kans	kontext	kan	termen	förklaras	med	termer	som	varit	kända	i	våra	bildarsamfund,	
nämligen	att	Equmeniakyrkan	är	en	kongregationalistisk	kyrka	med	tydliga	konnektio-
nala	drag.	

Ur	Teologisk grund för Equmeniakyrkan

13.	Equmeniakyrkan	och	församlingarna	hör	samman	organiskt	och	lever	därmed	i	ett	ömsesidigt	bero-
ende	av	varandra.	I	solidaritet	och	gemensamt	ansvar	delar	de	kallelsen	till	tjänst	i	världen.	

Rom 12:6-8

14.	Det	är	Equmeniakyrkans	uppgift	att	stödja	de	lokala	församlingarna	i	deras	uppgifter	och	att	utöva	
den	del	av	Guds	mission	som	förutsätter	samverkan	såsom	utbildning,	nationellt	och	internationellt	ar-
bete,	ordination	och	avskiljning	för	särskilda	tjänster.	Gemenskapen	uttrycker	delaktighet	och	solidaritet	
genom	ansvarstagande	för	varandra	och	den	verksamhet	församlingarna	och	Equmeniakyrkan	bedriver,	
ekonomiskt	och	genom	eget	arbete	efter	förmåga.

Rom 15:25-27, 2 Kor 8-9

15.	Inom	Equmeniakyrkan	utövas	en	ömsesidig	tillsyn	som	syftar	till	att	göra	kyrkan	trovärdig,	samman-
hållen	och	öppen.	De	lokala	församlingarna	vakar	över	den	gemensamma	organisationen.	De	som	har	
fått	förtroendet	att	leda	det	gemensamma	arbetet	stöder,	vägleder	och	betjänar	församlingarna	samt	
utövar	tillsyn	över	de	ordinerade	tjänsterna.

Joh 13:1-17, Rom 12:8, Hebr 13:17  

Det	ömsesidiga	beroendet	i	Equmeniakyrkan	är	varken	bearbetat	eller	uppmärksammat	
i	tillräcklig	grad.	Därför	bör	nu	en	större	omsorg	initieras	om	de	ordinerade	medarbe-
tarna,	vilket	också	tydligt	innefattar	de	som	inte	arbetar	som	diakoner/pastorer	eller	är	
pensionärer.	Det	är	även	viktigt	att	bygga	en	tydligare	kollegial	gemenskap	och	identitet	
bland	Equmeniakyrkans	ordinerade	merarbetarkår.	Inte	minst	när	det	gäller	de	pastorer	
och	diakoner	som	inte	har	anställning	som	diakon/pastor.	Somliga	uttrycker	en	sorg	och	
smärta	i	att	inte	känna	sig	efterfrågade	eller	eftersökta	av	kyrkan	sedan	man	lämnat	
tjänst	i	exempelvis	en	församling.	Detta	samtidigt	som	många	uttrycker	att	de	ändå	tyd-
ligt	är	i	tjänst	för	Guds	rike	i	det	arbete	eller	den	position	de	finns.	

För	att	ömsesidighet	ska	kunna	uppnås	behövs	även	ett	svar	från	den	ordinerade	själv.	
Ordinerade	pastorer	och	diakoner	behöver	få	möjlighet	att	uttrycka	sin	vilja	att	vara	in-
lemmade	i	det	ömsesidiga	beroendet	och	i	tjänst	genom	sin	ordination.	
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Kyrkans omsorg	bör	på	en	miniminivå	konkretiseras	i	att	ordinerade	medarbetare	
minst	en	gång	per	år	inbjuds	till	en	samling	med	varandra	och	med	regional	kyrkole-
dare.	Detta	kan	ske	i	grupper	där	pensionerade	medarbetare	inbjuds	vid	ett	tillfälle,	de	
som	arbetar	som	diakoner/pastorer	vid	ett	annat	tillfälle	och	medarbetare	som	är	kvar	i	
sin	ordination	men	har	ett	annat	yrke,	vid	ett	tredje	tillfälle.	På	sikt	bör	kyrkan	erbjuda	
fortbildning	och	ytterligare	samlingar	för	sina	samtliga	ordinerade	medarbetare.	

Den ordinerade medarbetaren å sin sida	har	också	ett	ansvar	att	upprätthålla	relatio-
nen	med	kyrkan	genom	att	gå	på	de	samlingar	den	inbjuds	till	och	stå	i	relation	till	den	
församling	hon/han	tillhör	inom	Equmeniakyrkan.	Ordinerade	medarbetare	förväntas	
närvara	vid	minst	en	samling	som	kyrkan	bjuder	in	till	under	en	treårsperiod.	

Dessutom	förväntas	ordinerade	pastorer	och	diakoner	stå	i	en	tydlig	och	nära	relation	
med	den	församling	de	tillhör,	så	att	det	ömsesidiga	beroendet	även	där	får	tydliga	
uttryck	i	ömsesidig	omsorg.	Den	ordinerade	kan	exempelvis	ge	en	hälsning	till	försam-
lingens	årsmöte	eller	församlingsmöte.	Som	församling	kan	detsamma	efterfrågas	så	att	
församlingen	uppmärksammas	på	dessa	ordinerade	medarbetares	närvaro	och	tjänster	i	
gemenskapen	och	samhället.	Det	är	önskvärt	att	se	dessas	tjänster	som	tydliga	resurser	
på	båda	dessa	arenor.	

Medlemskap i församling
En	huvudlinje	är	att	diakon	och	pastor	i	Equmeniakyrkan	tillhör	någon	av	församling-
arna	i	Equmeniakyrkan.	Det	är	i	Equmeniakyrkan,	som	utgörs	av	dess	församlingar,	
som	en	diakon	eller	pastor	har	sin	ordination.	Man	är	pastor	eller	diakon	i	Equmenia-
kyrkan.	För	den	som	är	ordinerad	finns	också	andra	tillhörigheter.	Tillhörigheten	till	
Gud	treenig	delas	med	alla	kristna.	Kyrkan	är	världsvid	och	vi	som	Equmeniakyrkan	
är	i	ekumeniska	relationer	till	andra	kyrkor.	Dessutom	tillhör	diakoner	och	pastorer	
varandra.	Den	ordinerade	har	genom	sina	ordinationslöften	och	gemenskapens	svar	på	
dessa,	en	tillhörighet	till	Equmeniakyrkan	som	andra	inte	har,	vilket	innebär	både	möj-
ligheter	och	förpliktelser	(se	ovan).	Detta	gör	också	att	Equmeniakyrkan,	i	de	fall	där	en	
ordinerad	medarbetare	av	någon	anledning	inte	har	sin	församlingstillhörighet	i	en	av	
Equmeniakyrkans	församlingar,	ändå	ser	att	det	finns	en	grundläggande	relation	genom	
ordinationen.	

Som	ett	led	i	att	stötta	gemenskapen	mellan	medarbetare	och	för	att	skapa	tydlighet	bör	
en	matrikel	publiceras	ungefär	vart	femte	år	och	vartannat	år	i	digital	form.	

Förslag till beslut i kyrkokonferensen:

	− Att	kyrkans	omsorg	och	tillsyn	gällande	alla	de	ordinerade	medarbetarna,	även	de	dia-
koner	och	pastorer	som	finns	i	ett	annat	yrke	eller	är	pensionerade,	ska	uttryckas	och	
utövas.	Denna	omsorg	skall	som	minst	ta	sig	uttryck	i	en	årlig	samling	för	respektive	
kategori	som	ovan	nämnts.	

	− Att	uppmana	församling	och	medarbetare	att	leva	i	ett	ömsesidigt	beroende	exempel-
vis	så	som	det	har	beskrivits	ovan.	

	− Att	huvudlinjen	är	att	ordinerad	medarbetare	är	medlem	i	en	av	Equmeniakyrkans	
församlingar,	men	om	huvudlinjen	av	olika	skäl	inte	kan	följas	utgör	personens	ordi-
nation	tillräckligt	band	till	Equmeniakyrkan.	
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15.2 Pastorer, diakoner och församlingsledning

Pastorer, diakoner och församlingsledning
Pastorer och diakoner
Den	särskilda	ordinerade	tjänsten	är	en	men	har	olika	tyngdpunkt;	tjänsten	som	diakon	
och	tjänsten	som	pastor.	De	två	delarna	har	samma	bas	och	utgångspunkt;	allas	uppdrag	
i	församlingen	och	den	gemensamma	tron.	I	teologi	och	praxis	söker	vi	hålla	samma	ord	
och	handling,	predikan	och	diakoni.	Diakoner	och	pastorer	ordineras	i	samma	liturgiska	
akt	under	kyrkokonferensen	och	samtliga	bär	den	blå	roben	med	stolor	i	olika	utform-
ning.	Viljan	att	hålla	samman	är	starkare	än	behovet	av	att	hålla	isär.	Vid	kyrkokonfe-
rensen	mottas	också	de	medarbetare	som	tjänstgjort	i	annat	samfund.	

Det	ekumeniska	dokumentet	Dop,	nattvard,	ämbete	(1982)	talar	också	om	det	ordine-
rade	ämbetet	i	singularis;	”för	att	fullgöra	sitt	uppdrag	behöver	kyrkan	personer,	som	
offentligt	och	utan	uppehåll	är	ansvariga	för	att	hänvisa	till	dess	grundläggande	avhäng-
ighet	av	Jesus	Kristus	och	därmed,	inom	ramen	för	gåvornas	mångfald,	utgöra	ett	fokus	
för	dess	enhet.	Det	ämbete	de	personer	innehar,	som	alltsedan	äldsta	tid	har	blivit	ordi-
nerade,	är	konstitutivt	för	kyrkans	liv	och	vittnesbörd”

Diakonen	och	pastorn	har	överlappande	ansvarsområden	men	olika	kompetenser.	Det	
handlar	om	olika	tyngdpunkter.	Båda	är	Kristi	tjänare	i	församling	och	samhälle.	Tjä-
nandet	är	utgångspunkten.	Det	är	i	tjänandet	av	Kristus	i	församling	och	samhälle	som	
den	ordinerade	tjänsten	har	sitt	centrum.	Både	diakon	och	pastor	är	Kristi	tjänare	i	
församlingen.	Båda	har	till	uppgift	att	förkunna	respektive	förmedla	Guds	ord.	Förkunna	
har	tyngdpunkt	på	uttolkning,	evangelisera	och	förmedla	tyngdpunkt	på	att	dela	och	för-
kroppsliga.	

Diakon	blir	man	om	man	i	första	hand	har	en	kallelse	att	vara	ledare	för	församlingens	
diakonala	sändning,	dess	diakoni,	förmedla	Guds	ord,	förmedla sakramenten,	ge	omsorg,	
utöva	själavård,	erbjuda	gemenskap	samt	stödja	människor	i	utsatta	livssituationer	och	
stå	på	de	förtrycktas	sida.	

Pastor	blir	man	om	man	i	första	hand	har	en	kallelse	att	vara	ledare	för	församlingen,	
samla	och	bygga	upp	Kristi	kropp,	leda	församlingens	liv,	att	förkunna Gud	ord, förvalta	
sakramenten,	utöva	själavård	och	leda	församlingen	i	dess	strävan	att	fullgöra	Guds	mis-
sion.	

Teologisk	grund	för	Equmeniakyrkan	§	36:	Diakonen är Kristi tjänare i församling och sam-
hälle med uppgift att förmedla Guds ord, ge omsorg, erbjuda gemenskap samt att särskilt stödja 
människor i utsatta livssituationer och stå på de förtrycktas sida. Diakon ger tystnadslöfte om sådant 
som anförtros i själavårdande samtal eller rör människors personliga förhållanden.

Teologisk	grund	för	Equmeniakyrkan	§	37:	Pastorn är Kristi tjänare i församling och samhälle 
med uppgift att samla och bygga upp Kristi kropp, förkunna Guds ord, förvalta sakramenten, utöva 
själavård och leda församlingens liv i dess strävan att fullgöra sin kallelse. Pastor har tystnadsplikt 
och ger tystnadslöfte om sådant som anförtros i bikt eller enskild själavård.

Utbildningen	till	pastor	omfattar	i	normalfallet	fyra	års	heltidsstudier	på	Teologiska	hög-
skolan	vid	Enskilda	högskolan	Stockholm.	Utbildningen	till	diakon	är	en	påbyggnadsut-
bildning	på	i	normalfallet	75%	studietakt	under	två	år.	En	diakon	förutsätts	ha	en	annan	
yrkesutbildning	i	botten	med	företrädesvis	social-,	hälso/sjukvårds-	eller	pedagogisk	
inriktning.	I	Equmeniakyrkan	är	ofta	en	pastor	församlingsföreståndare	och	ensam	an-
ställd,	även	om	det	blir	vanligare	att	även	diakoner	anställs	som	ensam	anställd.	

I	den	världsvida	kyrkan	ordineras	både	diakoner	och	pastorer/präster.	(I	de	flesta	av	värl-
dens	kyrkor	betraktas	den	särskilda	tjänsten	som	treledad	med	diakon-präst-biskop).	
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I	de	flesta	kyrkofamiljer	har	diakonen	både	ett	liturgiskt	och	ett	diakonalt	ansvar.	Ut-
bildningen	till	diakon	är	i	många	av	kyrkorna	ett	första	steg	mot	präst,	samtidigt	som	
många	kyrkor	har	det	permanenta	diakonatet.	Det	pågår	ett	samtal	i	den	världsvida	kyr-
kan	om	att	det	permanenta	diakonatet	ska	förtydligas	och	att	det	inte	ska	vara	nödvän-
digt	för	blivande	präster	att	först	ordineras	till	diakoner.2

I	Equmeniakyrkan	är	en	pastor	utbildad	till	att	kunna	leda	församlingen.	En	pastors	ut-
bildning	är	utformad	för	att	svara	mot	det	som	uttrycks	i Teologisk grund för Equmeniakyr-
kan där	ett	särskilt	fokus	ligger	på	teologisk	kunskap,	bibeltolkning,	omvärldsanalys	och	
de	pastorala	uppdragen.	Begreppet	förkunna	Guds	ord	i	Teologisk grund för Equmeniakyrkan 
uttrycker	en	tyngdpunkt	på	det	uttalade	ordet	och	arbete	med	text	och	tal.	Det	handlar	
om	predikan,	tolkning,	att	ha	kompetens	att	möta	människor	och	samtid	i	livsfrågor	
och	etiska	frågeställningar,	vara	evangeliserande,	gå	in	i	det	offentliga	samtalet	och	vara	
en	profetisk	röst.	Förvalta	sakramenten	handlar	om	att	vara	utbildad	till,	ordinerad	och	
ansvarig	för	att	leda	nattvard,	förrätta	dop	men	även	de	övriga	kyrkliga	handlingarna	så	
som	vigsel	och	begravning.	

Även	diakonen	är	utbildad	till	att	kunna	ta	ansvar	för	församlingen,	dock	med	fokus	på	
det	diakonala	uppdraget.	I	Equmeniakyrkan	kan	en	diakon	installeras	till	församlings-
föreståndare.	Diakonens	utbildning	fokuserar	på	de	diakonala	uppdragen	såsom	ledar-
skap,	grupprocesser,	själavård,	omvärldskunskap	och	diakoni. Förmedla Guds	ord	sätter	
fokus	på	missionsuppdraget:	att	gestalta	och	peka	på	Guds	rike,	att	omsätta	ord	i	hand-
ling.	Förmedla sakramenten	betonar	diakonens	liturgiska	uppdrag	där	det	sedan	den	för-
sta	kyrkans	tid	varit	vanligt	att	diakonen	tjänar	vid	bordet	men	också	tar	särskilt	ansvar	
för	att	bröd	distribueras	till	de	fattiga.	Den	diakonala	tjänsten	kan	beskrivas	som	en	
”utsträckning	av	det	eukaristiska	firandet”3.		Diakonen	är	ofta	den	som	i	den	världsvida	
kyrkan	tjänar	i	gudstjänsten	och	koordinerar	organisering,	medverkande	och	andra	
delar	som	behöver	fungera.	Diakonen	är	ofta	den	som	leder	förbönen	samt	är	med	och	
tjänar	vid	bordet.	

Förslag till beslut:

	− att	kyrkokonferensen	bekräftar	att	vi	i	Equmeniakyrkan	ser	att	den	särskilda	tjänsten	
i	Equmeniakyrkan	är	diakon	och	pastor.	De	har	olika	tyngdpunkt	och	utgör	överlap-
pande	delar	i	den	särskilda	tjänsten.	

	− att	kyrkokonferensen	föreslår	att	denna	text	tillsammans	med	de	andra	kyrkosyns-
dokumenten	läses	och	bearbetas	under	det	kommande	året	i	medarbetarsamlingar,	
regionråd	mm

Församlingsföreståndare och ordförande i Equmeniakyrkan
Ur Equmeniakyrkans förslag till församlingsstadgar 

§10	Församlingsföreståndare

För	församlingen	skall	finnas	en	föreståndare	som	är	församlingens	andliga	ledare.

Församlingsföreståndaren	skall	tillsamman	med	styrelsen	planera	och	leda	församlingens	arbete	i	enlig-
het	med	innehållet	i	Teologisk	grund	för	Equmeniakyrkan,	församlingsordningen	och	församlingsmötets	
beslut.

Till	församlingsföreståndare	kallas	person	i	ordinerad	tjänst	i	samråd	med	regional	kyrkoledare.		

(Förslag till församlingsstadgar för församlingar i Equmeniakyrkan §10, 2015)

2	 	Jfr	Jackson,	Michael	D	(red.):	The Diaconate in Ecumenical Perspective. Ecclesiology, Liturgy and Practice	(Sacristy	Press	2019)
3	 Brown,	Rosalind:	”Theological	Underpinnings	of	the	Diaconate”,	s.	20,	i	Jackson,	(red.):	The Diaconate in Ecumenical Perspec-

tive
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I	Equmeniakyrkan	leds	församlingen	i	ett	samspel	mellan	styrelsen,	dess	ordförande	och	
församlingsföreståndaren.	Församlingsföreståndaren	är	församlingens	andliga	ledare	med	
vilket	menas	andligt	ledarskap	i	församlingen	i	bred	mening,	men	också	ansvar	för	guds-
tjänstliv,	sakrament	och	själavård.	Både	diakoner	och	pastorer	kan	installeras	som	försam-
lingsföreståndare	även	om	ovanstående	ansvarsområden	i	första	hand	förknippas	med	
pastorns	utbildning	och	roll.	I	församlingar	med	flera	anställda	fungerar	även	föreståndar-
en	som	arbetsledare.	I	många	församlingar	finns	ingen	anställd	och	inte	heller	någon	ordi-
nerad	medarbetare.	Då	utses	en	icke-ordinerad	person	till	församlingsföreståndare.	

Varken	pastor	eller	diakon	blir	genom	sin	utbildning	och	ordination	församlingsföre-
ståndare	utan	detta	sker	vid	installationen	i	den	lokala	församlingen.	

Församlingsföreståndaren	är	alltså	i	normalfallet	ordinerad	i	eller	mottagen	av	Equme-
niakyrkan	och	installerad	i	församlingen.	Vid	installationen	installerar	församlingen	
församlingsföreståndaren	som	sin	andliga	ledare	genom	bön	och	handpåläggning.

Att	församlingsföreståndaren	är	ordinerad	i	eller	mottagen	av	Equmeniakyrkan	utgör	en	
trygghet	för	församlingen.	Det	innebär	att	Equmeniakyrkan	har	bekräftat	och	bemyn-
digad	till	tjänst	i	församlingen.	Det	innebär	också	att	församlingsföreståndaren	står	un-
der	Equmeniakyrkans	tillsyn.	Därutöver	förstärker	detta	det	ömsesidiga	beroendet	och	
relationerna	som	är	kännetecknande	för	Equmeniakyrkan.	De	ordinerade	är	ordinerade	
av	kyrkan	samlat	och	står	i	en	kollegial	relation	mellan	sig.	De	är	sända	till	att	verka	för	
samhörighet	och	gemenskap	i	lokala	församlingar	och	mellan	församlingar.	

Församlingsstyrelse	och	ordförande	väljs	av	församlingen	och	har	ansvaret	för	att	leda,	
planera	och	organisera	arbetet	tillsammans	med	församlingsföreståndare,	i	vilket	också	
ingår	ett	andligt	ansvar.	Utöver	detta	har	styrelsen	ansvar	för	att	verkställa	församlings-
mötets	beslut,	ansvara	för	församlingens	ekonomiska	förvaltning,	samt	att	ta	arbetsgiva-
ransvar	för	församlingens	anställda.

Detta	innebär	att	styrelsens	och	församlingsföreståndarens	gemensamma	uppgifter	är	
att	leda	och	planera	arbetet.	De	har	överlappande	ansvarsområden.	Därför	är	det	avgö-
rande	att	ordförande	och	församlingsföreståndare	har	nära	samarbete	som	bygger	på	
ömsesidig	respekt	och	förståelse	för	varandras	uppdrag.	Det	är	också	avgörande	att	båda	
parter	lär	sig	det	demokratiska	hantverket	så	att	församlingens	organisation	blir	väl-
fungerande	och	bidrar	till	församlingens	utveckling	och	förnyelse.	De	står	i	en	dubbel	
och	jämbördig	ansvarslinje.	

Ett	antal	aspekter	kring	föreståndarskap	kontra	församlingens	styrelse	och	vice	före-
ståndare	i	församlingen	behöver	fortsatt	beredning	och	konkretion.	Det	rör	exempelvis	
relationen	mellan	föreståndaren	och	eventuellt	övriga	ordinerade	medarbetare	i	samma	
församling.	Det	kan	också	gälla	vad	som	bör	gälla	när	medlemmar	i	församlingar	har	
uppfattningar	på	hur	den	andliga	vården	bedrivs	-	församlingsföreståndarens	ansvar,	
hur	de	då	ska	agera.	

Det	kan	även	gälla	vem	eller	vilka	som	utses	till	vice	föreståndare.	

Förslag till beslut: 

	− Att	kyrkokonferensen	bekräftar	att	det	är	församlingen	som	utser	sin	församlingsföre-
ståndare	(som	nu).	Det	skall	företrädesvis	vara	en	person	som	är	ordinerad	i	eller	mot-
tagen	av	Equmeniakyrkan	av	skäl	som	anges	ovan,	men	kan	även	vara	en	person	som	
inte	är	ordinerad	eller	mottagen.	

	− Att	kyrkokonferensen	ger	i	uppdrag	åt	kyrkostyrelsen	att	skriva	fram	fler	tydliga	re-
kommendationer	kring	föreståndarskap	och	återkomma	med	dessa	till	kyrkokonfe-
rensen	2021.	
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15.3 Lokalpastor

Lokalpastor
För	att	säkerställa	att	församlingarna	i	Equmeniakyrkan	så	långt	det	är	möjligt	har	med-
arbetare	som	ingår	i	det	ömsesidiga	beroendet,	bör	möjlighet	till	lokalpastor	införas.	
Ömsesidigt	beroende	innebär	att	finnas	i	omsorg	och	stå	under	tillsyn,	samt	att	dela	ge-
menskap	med	andra	församlingar	och	medarbetare.	

Skörden	är	stor	men	arbetarna	få	(Luk	10:2),	vilket	är	flera	församlingars	erfarenhet.	För-
samlingar	som	söker	efter	en	pastor	men	inte	finner	en	ordinerad,	kan	finna	en	annan	
lämplig	arbetare	som	är	villig	att	gå	i	tjänst.	För	att	skapa	tydlighet	och	trygghet	gente-
mot	församling	och	samhälle,	samt	för	den	anställde,	kan	denna	då	utses	till	lokalpas-
tor.

Införandet	av	lokalpastor	innebär	att	Equmeniakyrkan	som	samlad	gemenskap	tydlig-
gör	att	personen	inte	är	ordinerad	och	eventuellt	inte	heller	utbildad	pastor,	men	ger	
möjlighet	för	församlingen	och	lokalpastorn	att	stå	i	ömsesidiga	relationer	till	kyrkan.	
Lokalpastorn	räknas	som	en	del	av	pastorskåren	–	dock	för	en	begränsad	tid	och	i	en	
egen	kategori.	För	en	ordinerad	diakon	finns	varken	behov	eller	möjlighet	att	bli	lokal-
pastor.	För	den	som	av	antagningsnämnden	nekats	att	bli	kandidat	är	det	inte	möjligt	
att	bli	lokalpastor.	

En	församling	kan	alltså	anställa	någon	som	efter	en	bedömning	och	beslut	av	kyrko-
ledningen	utsetts	till	lokalpastor.	Denna	har	då	mandat	att	verka	som	pastor	lokalt	i	en	
församling	under	en	begränsad	tid	på	tre	år.	Detta	mandat	gäller	inte	i	kyrkan	i	stort	
eller	i	andra	sammanhang.	Det	kommer	inte	att	finnas	några	lokalpastorer	som	kyrkan	
framöver	har	ett	särskilt	ansvar	för.	Efter	tre	år	avbryts	statusen	som	lokalpastor.	Det	är	
kyrkoledningens	ansvar	att	föra	register	över	de	personer	som	ingår	i	denna	grupp.

Förhoppningen	är	att	lokalpastorn	under	dessa	år	arbetar	med	sin	kallelse	och	studerar,	
lämpligen	det	första	teologiska	utbildningsåret.	Det	bör	vara	möjligt	att	förlänga	manda-
tet	max	två	gånger	vilket	ger	en	maximal	tid	som	lokalpastor	på	nio	år.	

En	lokalpastor	står	under	tillsyn	av	kyrkoledare	och	regionala	kyrkoledare	på	samma	
sätt	som	alla	de	ordinerade.	En	lokalpastor	har	alla	skyldigheter	som	en	ordinerad	med-
arbetare	har,	dock	vad	gäller	tystnadsplikt	inte	absolut	tystnadsplikt	eller	tystnadsrätt,	
utan	den	tystnadsplikt	som	pastorer	har	i	vägledningsåret.	En	lokalpastor	har	heller	inte	
vigselbehörighet.

16.  Utbildningar
För	en	kyrka	är	lärande,	bildning	och	utbildning	ett	prioriterat	område.	I	Jesu	missions-
befallningar	finns	lärandet	med	som	en	självklar	del.	”Gå	därför	ut	och	gör	alla	folk	till	
lärjungar:	döp	dem	i	Faderns	och	Sonens	och	den	heliga	Andens	namn	och	lär	dem	att	
hålla	alla	de	bud	jag	har	gett	er.	Och	jag	är	med	er	alla	dagar	till	tidens	slut.”	(Matt	28:30)

För	Equmeniakyrkans	bildarsamfund	var	just	pastorsutbildning	och	behovet	att	sam-
ordna	den	ett	skäl	till	att	samfund	bildades.	För	våra	bildarsamfund,	så	som	för	Equme-
niakyrkan,	är	utbildningarna	av	församlingarnas	tjänare	centralt.	Hur	studierna	till	de	
ordinerade	tjänsterna	diakon	och	pastor	utformas	är	självklart	av	särskild	stor	betydelse.	
Utbildningen	till	diakon	och	pastor	sker	i	nära	samverkan	mellan	kyrkan	och	dess	ut-
bildningsanordnare,	i	detta	fall	Bromma	folkhögskola	och	Teologiska	Högskolan	vid	En-
skilda	Högskolan	Stockholm.
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Innehållet	i	utbildningarna	förändras	kontinuerligt	utifrån	behov.	Ansvariga	kurslärare	
ser	regelbundet	över	innehåll	i	kursbeskrivningar	och	moment	läggs	till	och	dras	ifrån.	
För	både	pastors-	och	diakonutbildningen	finns	utbildningsråd	som	fungerar	som	en	
brygga	mellan	kyrkan	och	respektive	utbildningsanordnare.	I	dessa	finns	representanter	
för	kyrkan	med	dess	församlingar,	högskolan,	folkhögskolan	respektive	de	studerande	
själva.

Sedan	2017	har	Equmeniakyrkans	kyrkostyrelse	och	kyrkoledning	mer	ingående	disku-
terat	utformningen	av	pastors-	och	diakonutbildningen.	En	särskild	seminariedag	om	
framtidens	pastorsutbildning	arrangerades.	Ett	antal	utredningar	initierades	och	finns	
att	läsa	här:

”Utredning	om	samfundets	behov	och	rekrytering	av	pastorer	och	diakoner”,	Sven	
Halvardson:	https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2016/10/Utredning-antal-pas-
torer-och-diakoner.pdf

”Diakonatet	inom	Equmeniakyrkan”,	Hans	Andreasson:	https://equmeniakyrkan.se/
wp-content/	uploads/2017/10/Diakonatet-inom-Equmeniakyrkan-20171004.pdf

”I	kyrkans	tjänst”,	Daniel	Strömner:	https://equmeniakyrkan.se/i-kyrkans-tjanst/

Samtal	kring	en	framtida	omläggning	av	pastors-	och	diakonutbildningen	har	förts	och	
processats	i	olika	konstellationer.	Kyrkostyrelsen	har	haft	en	särskild	beredningsgrupp	
för	översyn	av	utbildningar.	Utbildningsråden	har	bearbetat	frågan,	även	samordnings-
gruppen	för	kompetensutveckling	inom	Equmeniakyrkan	samt	samordningsgruppen	
för	Vägledningsår	och	Första	åren	i	tjänst.	I	Equmeniakyrkans	Antagningsnämnd	har	
diskussioner	förts.	En	arbetsgrupp	har	fått	i	uppdrag	att	arbeta	med	frågan	om	grundut-
bildningarna.

Nuvarande utbildning till pastor och diakon
Equmeniakyrkans	nuvarande	utbildningspaket	för	pastorer	och	diakoner	kan	beskrivas	
i	följande	bild.	Det	som	dock	inte	framgår	här	är	alla	varianter	som	förekommer	kring	
exempelvis	särskild	studiegång	bland	pastorsstudenter.

Nuläge diakonutbildningen
Två	års	studier,	75	%	studietakt.	En	processinriktad	påbyggnadsutbildning	där	diakon-
kandidaten	har	annan	yrkesutbildning	sedan	tidigare.	Kursområden	är	Teologi	-	förde-
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lat	på	Text	och	Liv:	introduktion	i	kristen	tro,	Bibelkunskap,	Kyrkokunskap	och	Sam-
fundskunskap,	Diakonal	teologi,	Gudstjänst,	Själavård	och	Handledning.	Pedagogik/
beteende	-	fördelat	på	Pedagogik,	Diakonal	praxis,	Beteende	och	Pilgrimsliv.	Omvärld	
-	fördelat	på	Socialt	arbete,	Hela	Människans	BAS-	kurs,	Hela	Människan	MOD,	Profetisk	
diakoni,	Diakonal	identitet	och	Exposure.	Utblickar	–	med	en	internationell	studieresa.	
Process	-	fördelat	på	Grupp	och	ledarskap	(Diakonalt	ledarskap),	Praktik,	Församlings-
studie,	Projekt,	Livsnära	samtal	och	Skolgemensamt.	Eget	arbete	-	fördelat	på	VFU,	För-
samlingsstudie,	Projekt,	Egen	processreflektion,	Exposure,	Gudstjänster	och	andrum,	
samtal.

Det	diakonala	programmet	finns	beskrivet	här:

https://www.brommafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2020/01/Diakonal-utbildning.
pdf

Utöver	studierna	på	Bromma	folkhögskola	deltar	diakonkandidaterna	i	diakongrupps-
samlingar	som	utformas	i	nära	dialog	med	kyrkan.

Nuläge pastorsutbildningen
Pastorsutbildningen	i	Equmeniakyrkan	är	en	fyraårig	utbildning	på	240	högskolepoäng	
(hp)	som	leder	till	antingen	en	teologie	kandidatexamen	eller	en	teologie	magister-
examen.	Kravet	är	att	blivande	pastorer	i	Equmeniakyrkan	har	som	lägst	en	teologie	
kandidatexamen	men	240	hp.	En	kandidatexamen	kräver	enbart	180	hp	och	pastorsstu-
denter	kan	idag	välja	att	läsa	resterande	60	hp	som	valfria	kurser,	istället	för	att	skriva	
en	magisteruppsats.	Teologiska	högskolan	erbjuder	därutöver	möjlighet	att	läsa	vidare	
på	master-	och	doktorandnivå.	Högskolan	erbjuder	inom	ramen	för	pastorsutbildningen	
akademisk	progression	i	samtliga	akademiska	ämnesområden,	vilket	säkrar	att	studen-
ter	efter	de	obligatoriska	studierna	kan	gå	vidare	på	avancerad	nivå	inom	systematisk	
teologi,	kyrkohistoria,	bibelvetenskap	eller	praktisk	teologi	med	beteendevetenskap.

Utöver	de	akademiska	studierna	deltar	pastorsstudenterna	i	en	pastoral	ram	som	utfor-
mas	i	nära	dialog	med	kyrkan.	Här	finns	moment	som	med	tveksamhet	kan	förläggas	
inom	de	akademiska	studierna,	dels	på	grund	av	riktlinjer	som	anges	för	akademiska	
studier	såsom	konfessionsfrihet,	dels	på	grund	av	att	den	utbildningsformen	inte	lämpar	
sig	bäst	för	alla	moment.	I	den	pastorala	ramen	finns	bland	annat	verksamhetsförlagd	
utbildning	(VFU),	andligt	forum,	gudstjänstseminarier,	predikoövningar,	gudstjänster	
och	andakter,	samtal	för	personlig	bearbetning,	röst-	och	talteknik	samt	teologgrupp-
samlingar	och	retreater	med	mera.	I	praktiken	ger	detta	en	arbetsinsats	på	ca	125	%	stu-
dietakt	för	pastorskandidaterna.

Hur	det	teologiska	programmet	på	Teologiska	högskolan	är	upplagt	beskrivs	här:	https://
www.ehs.	se/studera-teologi/studier-till-pastorprast/inriktning-pastor

Pastorsutbildningen	som	helhet	finns	beskriven	här:	https://www.ehs.se/sites/default/
files/	general/pastorsutbildning_ths.pdf

Nu och framåt
Inom	Equmeniakyrkan	finns	ett	behov	av	att	utbilda	olika	medarbetarkategorier.	Våra	
folkhögskolor	och	vår	högskola	erbjuder	förutom	utbildning	till	pastor	och	diakon	en	
ungdomsledarutbildning.	Det	erbjuds	även	församlingsmusikerutbildningar,	kortare	ut-
bildningar	för	församlingsgrundare,	bibelskolor	inklusive	Apg29,	fritidsledarutbildning-
ar,	fristående	kurser,	kompetensutveckling	och	en	rad	andra	utbildningar.	Samtidigt	
behövs	det	fler.

http://www.brommafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2020/01/Diakonal-utbildning.pdf
http://www.brommafolkhogskola.se/wp-content/uploads/2020/01/Diakonal-utbildning.pdf
http://www.ehs.se/sites/default/files/
http://www.ehs.se/sites/default/files/
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Utifrån	ovan	redogjorda	utredningar	och	andra	analyser	finns	ett	behov	av	ett	samman-
hållet	första	teologiskt	år	som	exempelvis	kan	erbjudas	lokalpastorer,	icke	ordinerade	
församlingsföreståndare	samt	personer	som	funderar	på	tjänst	i	kyrkan.	Det	behövs	ock-
så	en	ökad	integrering	mellan	diakon-	och	pastorsutbildningen	då	dessa	utgör	kyrkans	
särskilda	tjänster	och	har	överlappande	ansvarsområden.	Det	behövs	en	längre	utbild-
ning	för	församlingsgrundare/pionjärer,	evangelister	samt	för	internationella	missions-
arbetare.	Det	finns	även	ett	behov	av	en	särskilt	utbildning	för	församlingsföreståndare.

Det	är	också	viktigt	att	blivande	pastorer	ska	kunna	studera	på	100	%	studietakt.

Det	är	även	angeläget	att	kyrkans	utbildningsresurser	utnyttjas	och	samordnas	på	bästa	
sätt.

Första gemensamt år (basår)
Förslaget som har arbetats fram är att lägga om nuvarande utbildningar till pastor 
och diakon så att pastorsutbildningen kan erbjudas på 100 % studietakt och att 
pastors- och diakonutbildningen integreras mer, samt att fler utbildningar kan er-
bjudas som olika program efter ett gemensamt första år.

Ett	gemensamt	första	år	på	helfart	(kan	även	erbjudas	på	halvfart)	på	distans	med	fysis-
ka	träffar,	är	tänkt	för	alla	blivande	pastorer	och	diakoner,	men	även	för	exempelvis	lo-
kalpastorer	och	sådana	som	vill	ut	och	arbeta	snabbare	som	församlingsgrundande	och	
liknande.	Detta	år	ska	erbjudas	i	en	College-modell,	där	en	viss	del	ges	på	folkhögskola	
och	en	viss	del	på	högskola.	Syftet	med	detta	gemensamma	första	år	är	att	stärka	rela-
tionerna	mellan	pastorer	och	diakoner,	erbjuda	ett	processinriktat	första	år	där	kombi-
nationen	högskola	och	folkhögskola	ger	större	utrymme	för	tydlig	församlingskoppling	
och	konfessionella	inslag	såsom	andaktsliv	och	formering.	Tanken	är	också	att	detta	år	
ska	fungera	som	utbildning	för	lokalpastorer	och	vara	ett	första	år	för	dem	som	därefter	
går	vidare	i	olika	program.	Programmen	kan	vara	ett	diakonalt	program,	ett	pastoralt	
program,	ett	församlingsgrundarprogram	mm.

För	att	skapa	en	hållbar	och	bra	utbildning	för	blivande	pastorer	kommer	utbildningen	
fortsatt	att	vara	på	fyra	år	där	den	pastorala	ramen	ryms	inom	en	normal	studietakt.	Det	
innebär	att	pastorsutbildningen	i	Equmeniakyrkan	fortsatt	kräver	en	teologie	kandidat-
examen	som	lägst,	men	då	på	180	hp.	Möjligheten	att	ta	magisterexamen	kommer	även	
fortsättningsvis	att	erbjudas	och	rekommenderas	för	de	som	vill	ha	en	högre	utbildning	
i	teologi.

4-årig pastorsutbildning, 180 hp eller 240 hp där pastoral ram ingår
Förslaget	är	att	pastorsutbildningens	akademiskt	ska	ha	som	krav	teologie	kandidat	på	
180hp.	Möjligheten	att	läsa	240	hp	magister	finns	kvar.	Det	första	året	utgörs	av	ett	ge-
mensamt	år	tillsammans	med	blivande	diakoner	och	andra	som	läser	basåret.

De	pastorala	momenten	som	i	nuläget	ligger	utanför	högskolestudierna	ska	ligga	på	
folkhögskolenivå	och	integreras	i	utbildningen.

2-årig diakonutbildning 40 hp teologi och folkhögskolestudier
Förslaget	är	att	diakonutbildningen	som	helhet	innehåller	40hp	samt	studier	på	folkhög-
skola,	sam-	manlagt	1	års	heltidsstudier	tillsammans	med	blivande	pastorer	och	andra	
som	studerar	det	första	året,	samt	1	års	studier	på	75	%	med	inriktning	på	diakoni.	För-
kunskapskraven	för	att	antas	som	diakonkandidat	föreslås	förtydligas	till	minst	2	års	
eftergymnasiala	studier	samt	1	års	arbetslivserfarenhet.
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Tidplan
Förslaget	är	att	omläggningen	är	på	plats	fullt	ut	senast	hösten	2022.

Från	hösten	2020	startar	Bromma	folkhögskola	och	Teologiska	högskolan	samverkan	i	
vissa	delar

Hösten	2021	startar	Bromma	folkhögskola	och	Teologiska	högskolan	samverkan	i	vissa	
ytterligare	delar

Hösten	2022	är	hela	omläggningen	av	utbildning	till	pastor	och	diakon	på	plats	och	för-
hoppningsvis	ytterligare	program	på	plats

Förslag till beslut:
att	kyrkokonferensen	bejakar	denna	inriktning.

17.  Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året 
fyller 67 år

18.  Beslut om ordination 
Kyrkokonferensen	föreslås	besluta

att	 till	diakon	i	Equmeniakyrkan	låta	ordinera	Amelie Roolf, Lyra Sema, Sara Stignäs	
och	Åsa Öqvist.

att		 till	pastor	i	Equmeniakyrkan	låta	ordinera	Anton Ahlmark, Simon Alander, Ulrika 
Danielsson, Carin Dernulf, Hampus Flyman, Gustav Gillsjö, Frida Hellsing, Ulrika Johansson, 
Emelie Lau, Kerstin Rask Lind, Karin Ljungberg, Jennie Lund, Peter Mänder, Ahmad Sar-
hangi, Miranda Shojaeian, Karin Sigfeldt, Kaisa Svennberg	och	Mats Wedberg.

19.  Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund

20. Församlingsförändringar
Kyrkokonferensen	föreslås	besluta

att	 notera	i	protokollet	att	Equmeniakyrkan	Karlanda,	Månkarbo	missionsförsam-
ling,	Djurås	missionsförsamling,	Wesleyförsamlingen	i	Eksjö,	Slite,	Betelförsam-
lingen,	Fengersfors	missionsförsamling,	Ekedalens	missionsförsamling	och	Väs-
terlövsta	missionsförsamling	har	upplösts.

att	 välkomna	Asian	Church	of	Christ,	Botkyrka	och	Hagebykyrkan,	Norrköping,	
som	nya	församlingar	i	Equmeniakyrkan.
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21.  Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens	förslag	presenteras	på	s.	55.

Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att	 antalet	ledamöter	fastställs	till	tolv	ledamöter	plus	ordförande,	totalt	tretton	
personer.

22.  Ordförandens arvode 
Efter	beslut	i	kyrkokonferensen	i	Gävle	2018	infördes	ett	arvode	för	kyrkostyrelsens	
ordförande	på	16	%	av	prisbasbeloppet	per	månad.	De	revisorer	som	finns	föreslagna	för	
val	i	årets	konferens	önskar	att	kyrkokonferensen	bekräftar	att	detta	beslut	gäller	tills	
vidare.

23.  Val av kyrkostyrelsens ordförande
Valberedningens	förslag	presenteras	på	s.	55.

Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att	 till	ordförande	välja	Kerstin	Enlund,	Skillinge	(nyval).

24. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens	förslag	presenteras	på	s.	55.

Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att		 till	ledamöter	med	en	mandattid	om	tre	år	välja	Lars	Gunther,	Hestra	(nyval),	
Gunilla	Hugosson,	Ekenässjön	(nyval),	Daniel	Klemetz,		Alingsås	(nyval),	Anneli	
Liljemark,	Hässelby	(omval)	och	Johan	Quist,	Skåre	(nyval).

25. Val till ansvarsnämnd och överklagandeinstans för ansvars-
nämnden

26. Val av tre revisorer och två ersättare 
Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att		 till	revisorer	välja	Desiree	Nylén	Wittberg,	KPMG	(auktoriserad	revisor,	nyval)	
samt	Gunnar	Sjödelius	och	Börje	Ejdenskog	(omval)

att		 till	revisorssuppleanter	välja	Sven	Torbjörn	Larsson,	(auktoriserad	revisor,	nyval)	
och	Göran	Rådö	(omval)
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27.  Fastställande av riktlinjer för det verksamhetsgranskande 
utskottet

Riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet i Equmeniakyrkan

Inledning
Kyrkostyrelsen	föreslår	att	kyrkokonferensen	2020	fastställer	riktlinjer	för	det	verk-
samhetsgranskande	utskottet	i	Equmeniakyrkan.	Enligt	Equmeniakyrkans	stadgar	ska	
det	verksamhetsgranskande	utskottet	bestå	av	fyra	personer.	Utskottet	har	ett	särskilt	
ansvar	att	följa	Equmeniakyrkans	verksamhet	och	att	bistå	med	verksamhetsrevision.	
Utskottet	väljs	av	kyrkokonferensen	för	ett	år	i	taget.	En	ledamot	kan	omväljas	högst	
fyra	år	i	rad.	

Riktlinjer
1.	 Verksamhetsgranskningens	främsta	syfte	är	att	granska	i	vilken	omfattning	fattade	

beslut	i	kyrkokonferensen	och	kyrkostyrelsen	verkställs	i	Equmeniakyrkans	orga-
nisation.	Med	Equmeniakyrkans	organisation	avses	a)	kyrkostyrelsen	som	enligt	
Equmeniakyrkans	stadgar	ska	verkställa	kyrkokonferensens	beslut	b)	Equmeniakyr-
kans	kansliorganisations	handläggning	av	internationellt	och	nationellt	arbete	vid	
kyrkans	nationella	och	regionala	kanslier.

2.	 Det	verksamhetsgranskande	utskottet	ska	arbeta	nära	Equmeniakyrkans	revisorer	
samt	utföra	sitt	arbete	i	linje	med	vedertagen	internrevisionsmetodik.	

3.	 Fokus	för	det	verksamhetsgranskande	utskottet	ska	vara	att	granska	tillgängliga	
dokument	(protokoll,	verksamhetsplan,	policies)	och	följa	upp	hur	dessa	dokument	
implementeras	i	Equmeniakyrkans	organisation.	

4.	 Det	verksamhetsgranskande	utskottet	ska	så	långt	som	möjligt	lämna	intervjufrå-
gor	i	förväg	till	de	som	intervjuas.	Utskottet	bör	upprätta	en	flerårig	plan	där	utskot-
tet	för	olika	år	väljer	att	fokusera	på	ett	särskilt	ämnesområde,	verksamhetsområde	
eller	funktionsområde	t	ex	den	nationella	enheten,	den	internationella	enheten,	
verksamheten	genom	regionerna,	utbildning,	etc.	Detta	för	att	över	tid	täcka	in	
hela	verksamheten.

5.	 Ledamöterna	i	det	verksamhetsgranskande	utskottet	är	förtroendevalda	och	ideella.	
Det	årliga	tidsuttaget	bör	inte	överstiga	3	arbetsdagar	exklusive	resor	för	respektive	
ledamot.	Equmeniakyrkan	ansvarar	för	ledamöternas	kostnader	avseende	resor	och	
boende.	

6.	 Verksamhetsgranskande	utskottet	föredrar	rapport	samt	slutsatser	för	kyrkostyrel-
sen	inför	kyrkostyrelsens	beredning	av	yttrande	på	rapport	till	kyrkokonferensen.	
Det	verksamhetsgranskande	utskottet	lämnar	en	sammanfattande	redogörelse	vid	
presentation	av	rapport	och	slutsatser	till	kyrkokonferensen.

Kyrkokonferensen	föreslås	besluta

att		 fastställa	ovanstående	riktlinjer	för	det	verksamhetsgranskande	utskottet.



47

28. Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningen	föreslår	kyrkokonferensen	

att		 till	ledamöter	i	verksamhetsgranskande	utskott	utse	Christina	Karlsson	(nyval,	
ordförande),	Gunnel	Näsfors	(nyval),	Hanna	Persson	(nyval),	och	Torsten	Wil-
helmsson	(omval).

29. Val till valberedningen

29.1 Val av tre ledamöter på tre år
Valberedningens	avgående	ledamöter	föreslår	kyrkokonferensen

att		 utse	Gunilla	Lillhager,	Örebro	till	ledamot	i	valberedningen.

Regionala	kyrkoledare	och	Equmenia	presenterar	sina	respektive	nomineringar	till	val-
beredningen	på	kyrkokonferensen.

29.2 Val av ordförande och vice ordförande 
Kyrkokonferensen	föreslås	besluta

att		 till	ordförande	i	valberedningen	välja	Urban	Erestam.

att		 till	vice	ordförande	i	valberedningen	välja	Anders	Bergström.

30.  Aktuell information 

31.  Enkla frågor till kyrkoledaren

32.  Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens ut-
gång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling

33.  Avtackning av förtroendevalda

34. Kallelse till kyrkokonferens 2021

35. Avslutning
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Rambudget 2020 2020 2020 2021 2022
Detalj Budget Rambudget Rambudget

Intäkter
Kyrkoavgifter 57 000 57 000 57 000 57 000
Anslag från församlingar 8 000 8 000 8 000 8 000

Insamlade medel
Internationell verksamhet 26 662 27 000 26 700 26 700
Nationell/regional verksamhet 22 892 22 000 22 900 22 900

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund 7 800 7 600 7 800 7 800
Övriga statsbidrag 9 823 10 000 9 800 9 800

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet 2 874 2 000 2 900 2 900
Kurs/delt.avg / Försäljning 2 936 2 000 2 900 2 900
Fastighetsförvaltning 390 300 400 400

Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto 22 710 19 500 22 700 22 700
Ianspråktagande eget kapital
 - ändamålsbestämda medel 15 175 17 500 15 200 15 200
 - balanserat resultat 4 000 4 000 4 000 4 000
Summa intäkter 180 262 176 900 180 300 180 300

Kostnader
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar -38 703 -38 700 -38 700 -38 700
Bidrag till församlingar -19 427 -19 600 -19 400 -19 400

Nationell/regional verksamhet -56 340 -57 400 -56 400 -56 400
Bidrag till Equmenia -6 410 -6 400 -6 400 -6 400
Internationell verksamhet -41 837 -43 400 -41 800 -41 800

Insamlingskostnader -3 287 -4 400 -3 300 -3 300
Kommunikation -5 713 -7 600 -5 700 -5 700
Administration -8 056 -8 600 -8 100 -8 100

Fastighetsförvaltning -340 -300 -400 -400
Pensionsförvaltningen löpande -9 117 -5 700 -9 100 -9 100

Summa kostnader -189 230 -192 100 -189 300 -189 300

Besparing & Ökade intäkter 6 000 4 500 4 500
Resultat 2021 4 500
Årets resultat -8 968 -9 200 -4 500 0

Belopp angivna i tusental kronor, Tkr
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Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2021 samt en prognos 
för rambudget 2022. Förslaget för 2021 är en rambudget som tillsammans med gällande 
verksamhetsplanen kommer att utgöra underlag för en mer detaljerad budget som kyr-
kostyrelsen beslutar om hösten 2020. 

I tabellen anges belopp i tusental kronor, Tkr. Förklarande kommentarer och resone-
mang finns nedan, och där anges belopp i miljoner kronor, Mkr.

Rambudgetförslag 2021 samt prognos för 2022

På	kyrkokonferensen	i	Jönköping	2019	beslutades	att	låta	Equmeniakyrkan	att	återkomma	
med	en	ekonomisk	planering	för	när	verksamheten	kan	nå	en	budget	i	balans,	det	vill	säga	en	
budget	där	intäkterna	och	kostnaderna	är	lika	stora.	

Vi	utgick	från	detaljbudgeten	2020.	Det	stod	snart	klart	för	oss	att	framtiden	inom	kyrkan	
kan	komma	att	innehålla	en	hel	del	rörelser	som	vi	inte	kunde	uppskatta	ekonomiskt	vid	ska-
pandet	av	rambudgetförslagen.	Utifrån	den	ekonomiska	situation	som	tidigare	år	funnits	i	kyr-
kan	där	resultatet	har	visat	på	ett	underskott	på	flera	miljoner	(år	2018:	-17,8	Mkr	och	år	2019:	
-15,3	Mkr)	såg	vi	att	någonting	mer	strategiskt	i	verksamheten	skulle	behöva	göras	utöver	de	
initiala	justeringar	vi	genomför	löpande.	

Vad	som	strategiskt	ska	förändras	är	fortfarande	inte	fastställt,	vi	vill	lyssna	in	församlingar-
na	på	höstens	regionssamlingar	och	se	vilka	strategiska	val	kyrkan	ska	göra	både	utifrån	verk-
samhet	och	ekonomiska	resurser.	

I	denna	presentation	av	rambudgetförslag	för	2021	samt	2022	har	vi	använt	oss	av	samma	
belopp	som	även	togs	i	detaljbudget	2020,	förutom	att	vi	på	den	näst	sista	raden	har	lagt	till	
”Besparing	&	Ökade	intäkter	-4,5	Mkr”	vartdera	året.	Vad	dessa	-4,5	Mkr	skulle	kunna	innebära	
vet	vi	först	om	denna	rambudget	antas	i	Kyrkokonferensen	och	när	kyrkostyrelsen	sedan	utver-
kar	en	detaljbudget	för	2021.	

Vi	är	uppmärksamma	på	att	-4,5	Mkr	årligen	i	justerat	belopp	visar	på	en	snabb	förändring	
i	verksamheten.	Vår	förväntan	är	att	vända	på	alla	stenar,	att	vrida	på	ljuset	och	syna	det	ved-
ertagna	i	vårt	arbete	samt	ställa	om	oss	till	de	nya	förutsättningarna.	Under	2019	initierades	
exempelvis	en	stor	genomlysning	av	vårt	internationella	arbete,	något	som	kommer	att	presen-
teras	till	församlingarna	till	hösten	för	diskussioner.	Vi	vill	ha	en	hög	målsättning	att	komma	
tillrätta	med	den	ekonomiska	obalansen.	Den	visar	oss	att	vi	behöver	anpassa	oss	till	de	intäk-
ter	som	vi	får	in	och	utföra	de	kostnader	som	det	finns	utrymme	för.

Rambudgetförslagen	visar	på	att	vi	förväntar	oss	ett	0-resultat	år	2022,	men	att	vi	i	nuläget	
inte	har	vägen	helt	utritad	då	mer	information	måste	inkomma	och	fler	analyser	göras.		
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Val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare

Vid kyrkokonferensen i maj 2019 gavs en första information inför kommande val av 
kyrkoledare och biträdande kyrkoledare för Equmeniakyrkan. Efter kyrkokonferensen 
skickades ett brev till församlingarna med uppmaningen att lämna förslag till kandida-
ter. I brevet uttryckte kyrkostyrelsen sitt förtroende för Lasse Svensson som kyrkoledare 
och att han var styrelsens huvudspår inför val av kyrkoledare. 

Vid	kyrkokonferensen	2019	genomfördes	en	stadgeändring,	på	förslag	av	kyrkostyrelsen.	Den	
innebär	att	stadgarna	nu	också	möjliggör	för	församlingarna	att	lämna	förslag	till	biträdande	
kyrkoledare	vilket	inte	varit	möjligt	tidigare.

Kyrkostyrelsen	utsåg	inom	sig	en	beredningsgrupp	som	fick	uppdraget	att	hålla	samman	ar-
betet	med	täta	rapporteringar	till	hela	kyrkostyrelsen.

En	kravprofil	togs	fram	vilken	kortfattat	presenterats	i	ett	brev	till	församlingarna.	Kravpro-
filen	var	tillsammans	med	sökandet	efter	ett	gemensamt	ledarskap	utgångspunkt	för	det	kom-
mande	intervjuarbetet.	I	den	brevlåda	som	funnits	öppen	för	församlingarna	med	anledning	av	
kyrkoledarvalet	har	ett	antal	råd	och	synpunkter	lämnats	vilka	har	påverkat	utformandet	av	
kravprofilen.

Den	formella	demokratiska	utgångspunkten	är	stadgarnas	beskrivning	av	hur	val	av	kyrko-
ledare	och	biträdande	kyrkoledare	ska	gå	till	i	Equmeniakyrkan.	Kyrkostyrelsen	har	valt	ett	
arbetssätt	som	förutom	stadgarna	vilar	på	den	praxis	som	finns	och	på	ett	kvalificerat	intervju-
arbete.

Stadgarna	beskriver	i	§§	12,	13	och	14	hur	den	demokratiska	processen	ska	gå	till	och	praxis	
är	de	samlade	erfarenheter	som	finns	från	tidigare	kyrkoledarval	i	Equmeniakyrkan	och	i	de	
tre	bildarsamfunden.

Totalt	inkom	59	förslag,	förslagen	visade	att	det	fanns	ett	mycket	tydligt	stöd	för	Lasse	Svens-
son	som	kyrkoledare	och	att	kyrkostyrelse	därmed		hade	att	bereda	frågan	om	förslag	till	biträ-
dande	kyrkoledare.	29	av	de	föreslagna	var	beredda	att	ställa	sig	till	förfogande.

Ett	omfattande	intervjuarbete	har	genomförts	med	olika	karaktär	av	frågor	för	att	pröva	så-
väl	andlig	mognad	som	ledarskapsförmågor,	teologiskt	kunnande,	förmåga	att	arbeta	i	team,	
förhållande	till	Equmeniakyrkans	grunddokument	och	profil,	framtidsfrågor	och	mycket	mer.	
Under	perioden	oktober	till	december	genomfördes	omkring	120	intervjuer	och	samtal.	

Beredningsgruppen	samlades	regelbundet	till	genomgång	av	intervjuer,	reflektion	och	bön	i	
sökandet	efter	ett	nytt	gemensamt	ledarskap.	

Kyrkostyrelsen	behandlade	frågan	vid	samtliga	höstens	sammanträden	och	hade	också	ett	
extra	möte	före	jul.

Intervjuarbetet	fortsatte	efter	årsskiftet	och	i	februari	fattade	styrelsen	beslut	om	vilka	som	
ska	föreslås	inför	konferensen.	Lasse	Svensson	har	i	egenskap	av	kyrkoledare	deltagit	i	de	av-
slutande	intervjuerna.
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Kyrkostyrelsen motiverar sitt förslag så här

Kallelse,	erfarenheter,	kunnande,	kompetens	och	personligheter	kompletterar	varandra	väl	
i	detta	val	och	tillsammans	kommer	de	föreslagna	att	kunna	möta	de	utmaningar	och	behov	
kyrkan	står	inför.

Kyrkostyrelsen	ser	att	med	de	tre	föreslagna	ges	ett	gemensamt	ledarskap	med

	− förmåga	att	samla	och	leda	Equmeniakyrkans	bredd	och	djup

	− ett	andligt	ledarskap	med	vishet	och	mognad

	− teologiskt	kunnande	och	erfarenhet	av	teologiskt	arbete

	− stor	erfarenhet	av	ledarskap	och	arbete	i	församling,	och	samfund	

	− stor	erfarenhet	av	ekumeniskt	arbete	nationellt	och	internationellt

	− kallelse,	lust	och	vilja	vill	axla	ledarskapet	i	Equmeniakyrkan	

De	föreslagna	har	presenterats	i	en	film	på	Equmeniakyrkans	webb	och	i	reportage	i	Sändaren.	
På	webben	finns	också	en	mer	utförlig	presentation	av	hur	processen	fram	till	att	kyrkostyrel-
sen	presenterats	sitt	förslag	har	gått	till.	
	
Läs	mer	här	https://equmeniakyrkan.se/vagen-fram-till-att-foresla-kyrkoledare-och-bitradan-
de-kyrkoledare/

https://equmeniakyrkan.se/vagen-fram-till-att-foresla-kyrkoledare-och-bitradande-kyrkoledare/
https://equmeniakyrkan.se/vagen-fram-till-att-foresla-kyrkoledare-och-bitradande-kyrkoledare/
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Presentation av Lasse Svensson, Karin Wiborn och Joakim Hagerius

Lasse Svensson

Lasse	är	49	år	och	är	kyrkoledare	för	Equmeniakyrkan	sedan	2012.	
Innan	dess	var	han	processledare	för	det	arbete	som	ledde	fram	till	
bildandet	av	Gemensam	Framtid.	Lasse	ordinerades	i	Metodistkyrkan	
1997	och	har	varit	pastor	i	S:t	Jakobs	kyrka	i	Göteborg	under	14	år.	
Under	den	tiden	arbetade	han	också	som	distriksföreståndare,	var	
ordförande	i	Metodistkyrkans	ungdomsförbund	och	satt	i	Metodist-
kyrkans	kyrkostyrelse.

Lasse	har	tillsammans	med	de	biträdande	kyrkoledarna	Sofia	Cam-
nerin	och	Olle	Alkholm	varit	ledare	för	Equmeniakyrkan	i	ett	initialt	
och	formerande	skede.	Under	hans	tid	som	kyrkoledare	har	ett	om-
fattande grundarbete	gjorts	med	bland	annat	tillkomsten	av	en	regional	struktur,	en	natio-
nell	organisation,	kyrkohandbok	och	mycket	mer.	Lasse	har	varit	en	viktig samlande kraft i 
kyrkans tillkomst, grundande och första utvecklingsskede.	Han	känner	Equmeniakyrkan	
väl	och	alla	områden	som	uppdraget	omfattar	och	är	en drivande kraft i arbetet kring kyrko-
syn, kyrkans ekumeniska prägel och väsentliga framtidsfrågor.	

Som kyrkoledare vill jag, om jag får förtroendet, fortsätta arbetet tillsammans med Equmeniakyrkans för-
samlingar, regioner, nationella och internationella partners för att Equmeniakyrkan skall leva ut evangelium 
i vår tid. Mitt fokus är att fortsätta att prioritera och utveckla redskap för en frimodig evangelisation och för 
samhällsengagerad diakoni som levs ut genom de försonande gemenskaper som församlingarna är. 

Jag längtar efter att se vår vision förverkligas i vår tid. Jag längtar efter att fler människor ska få sina liv 
förvandlade i mötet med Jesus Kristus, i vårt land och över hela jorden. Jag vill en kyrka som ser bredden 
och olikheten som en styrka och som inte är en åsiktsgemenskap utan en förvandlande kraft där vi tar större 
ansvar, inte minst för små församlingar, genom ett tydligare ägarskap i församlingarna av den nationella 
organisationen och dess arbete. 

Jag vill en kyrka där alla får plats och frågor och kritik inte skrämmer, där nya trosgemenskaper mer ofta 
hälsas välkomna och där vi klokt och effektivt använder våra gemensamma resurser i vårt större ”vi”. Men 
spets och fokus behöver bli än tydligare i denna strävan.

Jag vill en kyrka med fortsatt fokus på den profetiska och praktiska diakonin som gör skillnad i arbetet 
med integration, motverkandet av utanförskap och upprättandet av varje människas unika värde. Jag vill en 
kyrka som tillsammans med Equmenia tar ansvar för barn och ungas plats i kyrkans centrum, en kyrka som 
ser utmaningarna kring klimatet som självklara i planering av arbete, en kyrka som fördjupar internationel-
la relationer där vi lär av varandra.	

Karin Wiborn

Karin	är	59	år	och	arbetar	sedan	2012	som	generalsekreterare	vid	Sve-
riges	kristna	råd.	Hon	avskiljdes	till	pastor	i	Svenska	Baptistsamfun-
det	1984	efter	utbildning	vid	Betelseminariet.

Hon	har	också	studerat	teologi	vid	Teologiska	högskolan.	Under	två	
perioder	på	sammanlagt	12	år	har	hon	varit	pastor	i	Centrumkyrkan	
i	Farsta.	Hon	har	också	haft	tjänst	på	SBUF	samt	vid	Missionskyrkans	
utvecklingsenhet.	Under	perioden	2003-2011	var	hon	missionsföre-
ståndare	i	Baptistsamfundet.	Karin	har	bland	flera	uppdrag	varit	ord-
förande	i	Sveriges	interreligiösa	råd.

Karin	har	en	gedigen	erfarenhet	av	arbete	i	församling,	ungdoms-
förbund	och	samfund.	Hennes	ekumeniska kunnande	och	erfarenhet	är	stor	inte	minst	som	
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generalsekreterare	i	SKR.	Som	samfundsledare	och	generalsekreterare	har	hon	utövat ett yt-
tersta ledarskap under många år,	arbetat	med	teologiska frågor	och	ekumenik	samt	på	oli-
ka	sätt	arbetat	med	frågor	kring	kyrka-samhälle och	integration.	Karin	har	ett	stort nätverk i	
både	det	kyrkliga	sammanhanget	och	i	samhällets olika funktioner.

Som biträdande kyrkoledare vill jag bidra till att hålla samman kyrkan i all dess mångfald. Jag vill, till-
sammans med medarbetare, församlingar och regioner utforska och vässa vår kyrkas särskilda bidrag till 
samhälle och kristenhet. Om jag blir vald blir en av mina uppgifter att finnas på det nationella kansliet. Där 
hoppas jag kunna bidra till god arbetsmiljö och tydlighet i medarbetares uppgift i att vara ett samordnande 
och stödjande organ för de lokala kyrkorna och de nationella och internationella samarbeten vi har. Jag är 
också nyfiken på det teologiska arbetet som till stor del har sitt uttryck i gudstjänstliv och församlingsliv. Na-
turligtvis har mina senaste år på Sveriges kristna råd ökat min lust att bidra i det ekumeniska samtalet och 
i kristenhetens påverkansarbete. Men det absolut mest centrala för mig som biträdande kyrkoledare är att 
tillsammans med församlingarna göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd. 

Joakim Hagerius

Joakim	är	49	år	och	verkar	som	pastor	i	Equmeniakyrkan,	Floda.	Dess-
förinnan	arbetade	han	under	två	år	som	opinionsredaktör	på	tidning-
en	Dagen.	Under	perioden	2001-2018	var	han	föreståndare	och	pastor	
i	Saronförsamlingen	(EFK)	i	Göteborg.

Efter	utbildningen	vid	Teologiska	seminariet/Teologiska	högskolan	
1991-96	ordinerades	han	till	pastor	i	Missionskyrkan	och	var	pastor	i	
Norrköpings	missionsförsamling	1996-98.

Joakim	har	också	studerat	ledarskap	och	organisationspsykologi	vid	
Handelshögskolan,	Göteborg	och	vid	Göteborgs	universitet.	Han	är	
sedan	2015	ordförande	i	Räddningsmissionen,	Göteborg,	en	av	de	stör-
re	organisationerna	i	Sverige	som	bedriver	socialt	arbete	på	kristen	
grund.

Joakim	har	lång	erfarenhet	av	tjänst	i	församling	med	ett	omfattande strategiskt utveck-
lingsarbete. Teologi och förkunnelse	utgör	tillsammans	med	strategiskt ledarskap och	orga-
nisationsutveckling	en	del	av	hans	kunnande	och	samlade	erfarenhet.	

Ordförandeskapet	i	Räddningsmissionen	innebär	också	ett	tydligt	och	konkret	diakonalt 
samhällsperspektiv.	Som	opinionsredaktör	på	Dagen	har	han	utvecklat	en	spetskompetens 
kring opinionsbildning.	

Som biträdande kyrkoledare är min utgångspunkt att kyrkan först och främst finns till för världens skull. Jag 
ser framför mig för en Jesuscentrerad kyrka som är både bred och spetsig. En kyrka med öppet sinne, som är 
ödmjuk, villig att ompröva och lära sig av andras erfarenheter, kunskap, gåvor och initiativ, i det lokala ar-
betet, i vårt eget samfund och utanför. I Sverige och internationellt.

Jag ser stor potential i Equmeniakyrkans struktur med regioner och regionala kyrkoledare för att skapa 
kollegiala, andliga, teologiskt bearbetande och samtidsreflekterande gemenskaper. För att stärka, uppmunt-
ra och inspirera varandra i uppdraget att ge tron vidare. Det är en utveckling jag vill bidra till.

Jag tror på institutionernas betydelse - robusta organisationer som byggts upp under lång tid, diakonala 
verksamheter, skolor, bildnings- och missionsorganisationer - när de lever nära församlingarna. Det är en 
samverkan jag tänker arbeta för.

Jag vill verka för ett fördjupat samhällsengagemang och för att Equmeniakyrkan blir mer synlig i det of-
fentliga samtalet, en viktig röst som hörs både lokalt och nationellt. Detta ser fram emot att ta tag i om jag 
får förtroendet.
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Kyrkostyrelsens förslag till regional kyrkoledare i Region Öst

Johan Einarsson

Ålder:	43	år
Bor:	Jönköping
Familj:	Gift	med	Sofia	och	har	tre	barn:	Ester,	Signe	och	Viola.
Intresse:	Baka.	Framförallt	bröd.	

Johan	Einarsson	är	pastor	i	Equmeniakyrkan,	född	i	Vetlanda,	upp-
vuxen	i	Alvesta	och	bor	sedan	2004	i	Jönköping	efter	ett	par	nedslag	
i	Halmstad	och	Örebro.	Efter	att	ha	ordinerats	i	Svenska	Missions-
kyrkan	2004	har	Johan	varit	ungdomspastor	i	Hovslätt,	pastor	och	
församlingsföreståndare	i	Andreasförsamlingen/Fjällstugan	Jönköping.	Sedan	2017	arbetar	han	
som	församlingsutvecklare	i	Region	Öst.	Johan	känner	därmed	väl	till	både	församlingarna	i	
regionen	och	hur	arbetet	på	regionens	expedition	fungerar.	

Johan	beskriver	sina	erfarenheter	av	internationellt	arbete	(från	Ecuador	och	Thailand),	sin	
själavårdsutbildning	på	S:t	Lukas	och	erfarenheten	av	att	ha	fått	finnas	i	en	församling	som	
växt	mycket	som	några	av	de	saker	som	tydligast	har	format	hans	kallelse	och	ledarskap.

När	Johan	beskriver	sin	syn	på	ledarskap	talar	han	om	vikten	av	att	vara	förankrad	i	sig	själv	
och	i	ett	regelbundet	bibelläsande	och	böneliv.	Han	tror	mycket	på	relationer	och	ett	närvaran-
de	ledarskap	som	bygger	förtroende	över	tid.	Han	betonar	också	vikten	av	att	vara	både	tydlig	
och	lyhörd	och	menar	att	det	är	möjligt	att	vara	både	ock.	Johans	kärlek	till	församlingen	och	
kyrkan	i	stort	är	tydlig	för	de	flesta	som	möter	honom.	

Johan	har	erfarenhet	av	att	vara	arbetsledare	och	ser	fram	emot	att	tillsammans	med	övriga	
medarbetare	i	regionen	-	som	han	beskriver	som	ytterst	kompetenta	–	betjäna	församlingarna	
inom	Equmeniakyrkan	och	särskilt	region	Öst.	

Kyrkostyrelsen	ser	i	Johan	en	strukturerad	och	inlyssnande	ledare	som	kan	tjäna	kyrkan	som	
helhet	och	församlingarna	i	regionen	väl,	och	föreslår	konferensen	att	välja	Johan	Einarsson	
till	regional	kyrkoledare	i	Region	Öst,	för	en	period	om	fyra	år.
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Valberedningens förslag

Inledning

Under	verksamhetsåret	19/20	har	Equmeniakyrkans	valberedning	haft	tre	fysiska	möten	samt	
tre	telefonmöten.	Vi	har	utfört	enskilda	intervjuer	med	kyrkostyrelsens	ledamöter	inklusive	
ordförande,	samt	mött	våra	tre	nationella	kyrkoledare.	Vi	har	sedan	lagt	upp	vårt	arbete	uti-
från	intervjuerna	samt	de	synpunkter	som	kom	oss	till	del	vid	kyrkokonferensen	2019	i	Jönkö-
ping.	

Bland	annat	har	vi	beaktat	ombudens	synpunkter:	

	− att	arbeta	för	god	geografisk	spridning	bland	ledamöterna	i	kyrkostyrelsen	

	− att	säkra	kompetens	inom	för	kyrkan	viktiga	områden.	

	− att	få	till	en	god	balans	mellan	kvinnor	och	män

Vi	har	dessutom	jobbat	på	att	få	fler	yngre	(under	40	år)	till	kyrkostyrelsen,	men	tyvärr	inte	
lyckats.	Detta	beror	delvis	på	att	de	nomineringar	som	kommit	in	till	oss	inte	återspeglat	det-
ta.	Valberedningen	har	till	kommande	styrelse	mottagit	nomineringar	från	församlingar	och	
namnförslag	från	privatpersoner.

I	våra	intervjuer	med	kyrkostyrelsens	ledamöter	framkom,	från	flera	håll,	åsikten	att	styrelsen	
är	något	för	stor.	Därför	föreslår	valberedningen	att	antalet	ledamöter	i	kyrkostyrelsen	mins-
kas	från	tretton	till	tolv	ledamöter	+	ordförande.	
Valberedningen	presenterar	en	rak	lista	för	val	av	ledamöter	inför	kyrkokonferensen	och	före-
slår	Kerstin	Torkelsson	Enlund	till	ny	ordförande	i	kyrkostyrelsen.	Kerstin	är	sedan	två	år	leda-
mot	i	kyrkostyrelsen.

Sammantaget	innebär	detta	att	kyrkokonferensen	i	år	ställs	inför	att	välja	

	− en	ledamot	för	omval

	− fyra	ledamöter	för	nyval

	− en	ny	ordförande

Equmeniakyrkans	valberedning	består	av	nio	ledamöter	med	mandatperiod	på	tre	år.	Uppgif-
ten	är	att	inför	årsmötet	föreslå	bl.a.	kyrkostyrelse,	verksamhetsgranskande	utskott	och	presi-
dium	på	kyrkokonferensen.	Utöver	detta	tillkommer	en	rad	andra	val	som	kan	ses	i	konferens-
handlingarna.	

Valberedningen	tackar	för	visat	förtroende	inför	kyrkokonferensen	2020.

Tommy Aronsson,	Stuvsta,	ordförande
Urban Erestam,	Alingsås,	vice	ordförande
Kim D Bergman,	Bromma
Anders Bergström,	Värnamo
Eva Milton,	Linköping
Majlis Morhed	Hultvall,	Örebro
David Nilsson,	Bromma
Simon Semelin,	Göteborg
Jacob Östervall,	Tumba
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Valberedningens förslag till ordförande

Kerstin Torkelsson Enlund - nyval
Ålder:	62	år
Församling:	Skillinge	Missionshus	på	Österlen

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Jag	vill	bidra	med	min	långa	erfarenhet	av	ledarskap	inom	kyrka	och	
folkbildning.	Mina	erfarenheter	omfattar	både	arbete	med	idé-	och	
innehållsfrågor	samt	att	leda	med	vision	mot	mål.	Jag	har	ofta	en	stra-
tegisk	blick	och	tycker	om	att	leda	utveckling	och	förändring.	För	mig	
är	det	viktigt	att	se	helhetsperspektiv	och	riktning	och	samtidigt	vara	
flexibel.	Erfarenheterna	kommer	både	från	mitt	yrkesverksamma	liv	
och	från	olika	förtroendeuppdrag.

Under	mina	många	år	inom	folkbildningen	har	jag	jobbat	nära	den	ortodoxa,	katolska	och	
frikyrkliga	kyrkofamiljen	vilket	berikat	mig	mycket	och	givit	mig	stora	nätverk.	Bildningens	
innebörder	ligger	mig	varmt	om	hjärtat	tillsammans	med	ett	stort	intresse	för	kyrkans	möte	
med	olika	kulturyttringar.	Trons	liv	kan	uttryckas	på	många	olika	sätt.	Ideologiska	och	teolo-
giska	samtal	är	viktiga	i	mitt	liv	på	samma	sätt	som	kontemplationens	och	retreatens	vägar	till	
fördjupning.

Jag	har	ett	stort	intresse	för	och	kännedom	om	Mellanösterns	kristna,	för	mångfaldsperspek-
tiv	och	för	kyrkans	och	trons	liv	och	uttryck	i	vår	tid.

Jag	är	född	och	uppvuxen	i	ett	par	av	Stockholms	förorter	men	har	också	bott	och	levt	på	
landsbygden.	Sedan	2006	har	jag	min	huvudsakliga	hemvist	på	Österlen	i	Skåne	där	jag	är	med-
lem	i	en	församling	i	glesbygd	som	växer,	utvecklas	och	planterar	på	två	nya	platser.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Tron	betyder	för	mig	det	yttersta	fästet	i	tillvaron.	Tillsammans	med	alla	i	den	världsvida	kyr-
kan	vill	jag	vara	bärare	av	hopp,	helande	och	försoning.	Jag	vill	leva	innerligt	och	ansvarigt	i	
relation	till	medmänniskor	och	skapelsen.

Varför ställer du för att väljas till ordförande i kyrkostyrelsen?
Styrelsearbete	innebär	ett	lagarbete	som	jag	ser	fram	emot	att	leda	och	utveckla.	Equmenia-
kyrkans	väg	framåt	ligger	mig	varmt	om	hjärtat	och	jag	hoppas	att	på	ett	konstruktivt	sätt	få	
bidra	med	mina	erfarenheter.

Valberedningens förslag till ledamöter i kyrkostyrelsen

Lars Gunther - nyval
Ålder:	53	år
Församling:	Equmeniakyrkan	Hestra	

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med? 
Jag	tror	att	med	mig	får	man	en	kombination	av	frimodig	sund	ka-
rismatik	och	noggrant	tänkande.	Jag	gillar	djupa	teologiska	studier,	
reflektion	och	analys,	men	samtidigt	vill	jag	vara	någon	som	’gör	
grejerna’.	Mina	främsta	andliga	gåvor	är	undervisning,	ledarskap	och	
profetia.	Jag	brinner	för	evangelisation,	församlingsplantering,	Ordets	
förkunnelse	och	att	se	Guds	församling	utrustad	för	sitt	uppdrag.	I	
kyrkostyrelsen	tror	jag	mig	kunna	bidra	med	energi	och	idéer	runt	
pionjärarbete,	församlingsutveckling	och	teologi.
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Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Jesus	är	livet	i	mitt	liv,	den	jag	lever	för,	av,	i	och	genom.	Min	tro	på	Jesus	definierar	vem	jag	är.	
Där	finns	sanningen	om	mig,	min	tillhörighet	och	min	djupaste	lojalitet.	Genom	Jesus	får	jag	
komma	nära	Fadern	och	vandra	i	Anden.	Jesus	är	den	botten	jag	faller	mot	när	livet	går	sön-
der,	en	ständig	dialogpartner	vad	jag	än	är	med	om	och	genom	Jesu	död	är	det	värsta	jag	gjort	
i	mina	sämsta	stunder	utan	makt	att	fördöma	mig.	I	Jesus	visar	Gud	mig	sitt	ansikte,	sitt	väsen	
och	sin	vilja.	Min	tro	på	Jesus	lär	mig	att	döden	är	en	fiende	som	kommer	att	besegras	och	att	
hela	skapelsen	ska	bli	befriad.

Gunilla Hugosson - nyval
Ålder:	61	år
Församling:	Equmeniakyrkan	Ekenässjön

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Jag	vill	bidra	med	erfarenhet	från	församlingsarbete,	bl	a	i	styrelse	
och	bland	barn	och	unga.	Från	arbetslivet	tar	jag	med	mig	erfarenhet-
er	inom	utbildning,	organisation,	ekonomi	och	marknadsföring.

Jag	brinner	för	att	människor	ska	få	upptäcka	tron	och	få	uppleva	
förvandling,	så	som	vår	vision	uttrycker	det.	På	styrelsenivå	vill	jag	
medverka	till	vår	kyrkas	utveckling	i	positiv	riktning	genom	att	bidra	
med	tankar	om	nya	vägar	för	evangelium	och		församlingsutveckling.		
När	det	gäller	våra	barn	och	unga	vill	jag	om	möjligt	medverka	till	
starkare	brobygge	mellan	Equmenia	och	våra	församlingar.	Relations-
byggande	är	viktigt	för	mig	vilket	också	innebär	stort	intresse	för	vårt	internationella	arbete.	
Våra	systerkyrkor	behöver	oss	och	vi	behöver	dem	i	uppdraget	att	nå	till	”jordens	yttersta	
gräns”.	Jag	är	intresserad	av	många	delar	i	församling/samfund	och	vill	gärna	arbeta	utifrån	
helhetsperspektiv.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min	identitet	är	grundad	i	vad	Jesus	Kristus	gjort	för	mig	av	kärlek	genom	sin	död	och	uppstån-
delse.	Tron	på	Jesus	är	fundamentet	i	mitt	liv	och	en	naturlig	del	av	mig	själv	som	bär	i	med-	
och	motgång.	Tron	utmanar	mig	också	till	att	vara	lärjunge	i	tjänst	för	andra.

Daniel Klemetz - nyval
Ålder:	39	år
Församling:	Equmeniakyrkan	Alingsås

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
En	blandad	kompott	av	hårda	och	mjuka	kompetenser	tror	jag	mig	
ha	förvärvat	längs	min	något	spretiga	yrkesväg	–	teologisk	och	eko-
nomisk/samhällelig	analys,	beslutsunderlagsprocesser	och	korrekt	
administration	går	(förhoppningsvis)	hand	i	hand	med	samtalsvana,	
kreativitet	och	ett	inlyssnande	sinne.
Även	personlighetsmässigt	är	jag	något	av	en	blandad	kompott.	Jag	
hoppas	att	ord	som	positiv,	nyfiken,	entusiastisk,	inlyssnande,	efter-
tänksam	och	analytisk	kan	få	följa	med	mig	in	i	styrelsearbetet.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Det	är	lite	svårt	att	överblicka,	det	rör	liksom	själva	identiteten	i	vem	jag	är	och	hur	jag	ser	på	
världen.	På	senare	år	har	Kyrkan	blivit	en	allt	viktigare	del	av	tron	för	mig.	Kyrkan	är	fortsätt-
ningen	på	det	Jesus	börjar,	den	nya	skapelsens	återinträde	på	jorden	–	det	är	Kyrkans	och	varje	
enskild	kristens	identitet	och	kallelse.
Ordet	enhet	har	blivit	ett	viktigt	”storord”	för	mig	–	vi	är	ett	med	Kristus	och	med	varandra.	I	
det	finns	en	enorm	vila.	Allt	beror	inte	på	mig,	samtidigt	som	det	inte	heller	är	oberoende	av	
mig.	Vila	–	kanske	är	det	ordet	som	bäst	beskriver	vad	tron	betyder	för	mig.	Outsäglig	vila.
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Anneli Liljemark - omval
Ålder:	50
Församling:	Hässelby	Missionsförsamling

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Jag	brinner	för	att	bygga	upp,	leda	och	utveckla	organisationer	och	
människor.	Att	se	människor	växa	och	utvecklas.	Det	här	har	varit	en	
röd	tråd	allt	från	den	första	scoutledarutbildningen	i	tonåren,	många	
år	som	scoutledare	i	Equmenia,	förtroendevald	i	församling	mm,	men	
även	i	mitt	yrkesliv	där	jag	varit	chef	på	olika	positioner	på	flera	stora	
teknikkonsultbolag.	Sedan	åtta	år	äger	och	driver	jag	eget	miljökon-
sultföretag	som	nu	har	ca	15	anställda	på	tre	kontor	i	landet.	

I	grunden	är	jag	en	person	med	tydliga	värderingar	som	utgår	från	min	tro.	Jag	är	övertygad	
om	att	vi	alla	har	unika	gåvor	att	bidra	med	när	vi	hamnar	på	rätt	plats	och	i	rätt	funktion.	I	
grunden	är	jag	lösningsorienterad,	det	som	kan	tyckas	vara	hinder	försöker	jag	se	runt	och	se	
som	en	möjlighet.	

Jag	är	övertygad	om	att	alla	organisationer	behöver	ha	tydliga	mål	och	strategierna	är	vägen	
för	att	nå	målet.	Equmeniakyrkans	strävan	är	att	vara	en	kyrka	där	mötet	med	Jesus	förvand-
lar	mig,	dig	och	världen.	Att	få	förtroendet	att	sitta	i	kyrkostyrelsen	ser	jag	som	en	möjlighet	
att	var	med	och	dra	upp	strategierna	för	att	Equmeniakyrkan	ska	nå	det	målet.	Det	är	även	en	
möjlighet	att	få	ge	tillbaka	till	en	kyrka	som	genom	mitt	liv	betytt	oerhört	mycket.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
För	mig	är	tron	grundstenen	i	mitt	liv.	Det	som	ger	trygghet	och	stabilitet,	men	också	det	som	
ger	mig	basen	att	bygga	mitt	liv	på.	Jag	har	en	strävan	att	det	jag	gör	och	det	sätt	jag	lever	ska	
spegla	min	tro.	Jag	uttrycker	oftast	min	tro	i	konkret	handling.

Johan Quist - nyval
Ålder:	48	år
Församling:	Skårekyrkan

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Som	organisationsforskare	är	jag	van	att	studera	hur	olika	delar	byg-
ger	helhet	och	hur	samband	ser	ut.	Bär	med	mig	en	gedigen	kunskap	
om	det	offentliga	Sverige	vilket	jag	hoppas	ska	komma	väl	till	pass.	
Många	års	erfarenhet	av	styrelsearbete	i	min	egen	församling	och	
dessutom	insyn	i	hur	idrotten	hanterar	sina	ideella	utmaningar.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min	tro	ger	trygghet	och	stabilitet.	Övertygad	om	att	äldre	församlingsmedlemmar	under	upp-
växten	i	Mariestad	format	mig	till	den	jag	är.	Min	önskan	är	att	min	tro	ska	komma	till	uttryck	
i	handling,	inte	minst	utanför	den	egna	församlingsgemenskapen.	Drivs	av	en	längtan	att	kyr-
kan	ska	få	bli	än	mer	relevant	i	samhället	och	i	människors	liv.	Vi	behövs.
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Kvarstående ledamöter

Johan Adolfsson
Ålder:	40
Församling:	Ansgarskyrkans	församling,	Lidingö

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med? 
I	styrelsens	arbete	hoppas	jag	kunna	bidra	med	kunskap	kring	juridik	
och	god	byråkrati	samt	frågor	kring	bildningsverksamhet.	Jag	hoppas	
också	kunna	bidra	med	eftertanke	och	reflektion.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
För	mig	betyder	det	en	stabil	grund	på	vilken	jag	känner	mig	trygg	
och	ger	mig	stöd	i	både	med-	och	motgångar	i	livet.

Hani Megalla Ghattas
Ålder:	69	år
Församling:	Jakobsbergskyrkans	församling

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Jag	vill	gärna	bidra	med	mina	kunskaper	i	integrations-	och	flykting-
frågor,	med	särskilt	fokus	på	nyanlända	från	Mellanöstern.

Jag	kom	hit	till	Sverige	1977	och	redan	1978	blev	jag	medlem	i	vad	
som	då	hette	Järfälla	Missionsförsamling,	numer	Jakobsbergskyrkan.	
Jag	jobbade	först	som	kontaktperson	inom	SMF	för	nyanlända	från	
Syrien	och	Libanon,	och	från	1984	som	hemspråkslärare.
Det	är	erfarenheterna	från	det	arbetet	och	dem	jag	fått	inom	fören-
ingslivet	och	genom	olika	politiska	uppdrag	som	präglat	mig	mest	
som	yrkesmänniska.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Allt!	Jag	växte	upp	i	kyrkan	i	Aleppo	i	Syrien,	där	jag	också	blev	ungdomsledare	med	tiden.	De	
åren	var	fyllda	av	berikande	upplevelser	som	följt	mig	genom	livet.

Jag	är	stolt	och	glad	att,	som	medlem	av	kyrkostyrelsen,	kunna	ge	mitt	vittnesbörd	och	att	
kunna	välkomna	mina	landsmän	till	ett	sammanhang	där	vi	hyllar	Jesus	Kristus	som	Herre	och	
Frälsare	–	även	här,	i	deras	nya	hemland,	Sverige.

Eva-Lena Gustavsson
Ålder:	64	år
Församling:	Kumla	Equmeniaförsamling

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Pastor,	ordinerad	1997	i	Missionskyrkan.	Har	en	bred	erfarenhet	av	
arbete	inom	kyrkan	i	alltifrån	arbete	som	scout-	och	ungdomsledare,	
fritidsledare,	som	pastor	i	olika	tjänster	och	på	kurs-lägergården	Väg-
sjöfors	Herrgård.	Jag	har	dessutom	arbetat	som	Personligt	Ombud	för	
personer	med	psykiska	funktionsnedsättningar.	Jag	har	ett	stort	so-
cialt/	diakonalt	fokus	som	pastor.	Vill	gärna	också	jobba	med	utveck-
lings-	och	ledarskapsfrågor	för	att	stötta	våra	ideella	krafter.	Kultur	
och	bildningsfrågor	är	mycket	viktiga	i	mitt	liv.

Har	dessutom	lång	erfarenhet	av	styrelsearbete	i	flera	myndigheter	och	organisationer	på	
såväl	lokal,	regional	som	nationell	nivå.	Var	ersättare	i	riksdagen	2017-2018	med	uppdrag	i	
Konstitutionsutskottet.	Hoppas	kunna	bidra	med	omvärldsspaning	och	kontakter	i	ett	brett	
nätverk.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En	källa	till	inspiration,	kraft	och	mod.När	Jesus	möter	den	blinde	mannen	frågar	han	-	Vad	
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kan	jag	göra	för	dig?	Det	är	en	bra	utgångspunkt	för	oss	som	kristna	att	ställa	till	de	vi	möter	
som	församling	och	enskilda.

Torbjörn Jacobsson 
Ålder:	49
Församling:	Andreaskyrkan,	Equmeniakyrkan,	Stockholm	

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med? 
Jag	bidrar	med	bland	annat	ekonomi,	finans	(placeringar),	riskhante-
ring	och	allmänt	kunnande	om	organisationer.	Mina	personliga	egen-
skaper	är	att	jag	har	en	förmåga	att	snabbt	kunna	ta	till	mig	material,	
förstå	hur	saker	hänger	ihop	och	sätta	det	i	hela	sammanhanget.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
En	grundtrygghet.	Jag	kan	dela	glädje,	sorg	och	utmaningar	med	Je-
sus.	I	bönen	och	församlingen	kan	jag	finna	styrka,	få	bära	och	bli	buren	beroende	på	vad	som	
just	nu	behövs.	Under	senare	år	har	bönen	och	bibelläsning	blivit	allt	viktigare	även	om	jag	
inte	alltid	lyckas	med	att	prioritera	det	så	mycket	som	jag	önskar.

Anna Kimming
Ålder:	70	år
Församling:	Västerortskyrkan,	Vällingby

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med? 
Under	51	års	medlemskap	i	Missionskyrkan/Equmeniakyrkan	i	fem	
olika	församlingar	(Sollebrunn,	Lund,	Lidingö,	Växjö	och	Vällingby)	
har	jag	hunnit	dela	mycket	av	allt	arbete	som	en	församling	gör	
och	under	45	års	arbete	som	fysioterapeut	med	otaliga	möten	med	
människor	har	jag	lärt	mig	mycket	av	livets	utmaningar	och	samspel.
Områden	som	jag	tycker	är	viktiga	är	frågor	om:
-	mänskliga	rättigheter
-	hotet	mot	klimatet	för	hela	skapelsen
-	fred	och	nedrustning
-	den	öppna	kyrkan	där	det	är	högt	i	tak	och	där	människor	kan	få	erfara	Guds	närvaro	i	sina	
liv
-	integration,	ekumenik	och	samarbete	över	religionsgränser
-	pilgrimsvandring/retreat
-	dialog	och	folkbildning
-	jämställdhet

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min	tro	på	Gud	är	självklar,	den	kom	med	från	hemmets	kristna	fostran,	fick	sin	näring	i	sön-
dagsskolan	i	Missionskyrkan,	i	SMU	och	från	en	omvändelseupplevelse	vid	17	års	ålder,	fördju-
pades	i	Kristna	studentrörelsen	och	är	under	ständig	bearbetning	utifrån	livets	erfarenheter	
och	dagsaktuella	frågor.

Jesus	Kristus	är	min	förebild.	Tron	på	honom	och	hans	kärlek	innebär	för	mig	att	utifrån	
min	förmåga	ta	ansvar	för	hur	det	ser	ut	i	min	närhet	och	i	världen	och	aktivt	arbeta	för	alla	
människors	lika	värde,	klimatet	som	är	förutsättningen	för	allt	liv	samt	fred	och	nedrustning.
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Malin Lagerlöf
Ålder:	50	år
Församling:	Missionskyrkan	Vännäs

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med? 
Jag	vill	bidra	med	min	positiva	personlighet	och	erfarenheter	jag	fått	
genom	styrelsearbete	och	arbetsliv.	I	mitt	yrke	som	utredare	arbetade	
jag	bland	annat	med	strategiska	och	ledande	uppdrag.	Som	person	
är	jag	analytisk	och	ser	gärna	på	saker	ur	olika	perspektiv	samtidigt	
som	tydlighet	och	struktur	är	viktigt	för	mig.	I	våra	olikheter	ser	jag	
fördelar	eftersom	vi	genom	dem	kan	komplettera	varandra.	Just	nu	
breddar	jag	mina	kunskaper	inom	flera	områden	då	jag	studerar	till	
beteendevetare	vilket	i	mitt	fall	inrymmer	ämnen	som	pedagogik,	sociologi	och	psykologi.	Jag	
önskar	att	varje	människa	oavsett	ålder	ska	ha	möjlighet	att	finna	sin	plats	vilket	gör	att	jag	
även	anser	att	barn,	unga	och	samarbetet	med	Equmenia	är	viktigt.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min	tro	är	basen	för	mitt	liv,	det	är	utifrån	den	som	jag	lever	och	är	till.	För	mig	står	den	bland	
annat	för	trygghet,	visshet	och	kärlek	och	det	är	något	jag	vill	dela	med	mig	av	till	andra.

Andreas Möller
Ålder:	48
Församling:	Valsätrakyrkan,	Uppsala

Vilka kompetenser och personliga egenskaper vill du bidra med?
Jag	vill	bidra	med	teologiska	och	ideologiska	perspektiv	på	de	frågor	
som	diskuteras,	och	vill	i	styrelsearbetet	relatera	till	de	utmaningar	
som	den	mindre	församlingen	”mitt	i	byn”	står	i.	Jag	är	intresserad	av	
hur	stadgar	och	Teologisk	Grund	kan	tjäna	kyrkans	praktiska	arbete	
och	utvecklas	över	tid.	Jag	tror	även	att	Equmeniakyrkans	spår	bakåt	
är	viktiga	för	att	vi	ska	hitta	nya	vägar	framåt.	Mina	egna	rötter	finns	
i	Baptistsamfundet,	och	jag	vill	därför	genom	styrelsearbetet	ge	mitt	
bidrag	till	det	institutionella	minnet	i	Equmeniakyrkan.	

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min	tro	på	Jesus	ger	mig	en	stadig	grund	för	mitt	liv,	samtidigt	som	den	ständigt	utmanar	till	
att	se	mina	medmänniskor	med	hans	ögon	och	försöka	följa	i	hans	fotspår.
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Ibland hör vi att vi som kyrkosamfund som har 
växt fram ur den svenska frikyrkoväckelsen är 
låsta i en föreningsstruktur som skymmer vår 
identitet. Övertygelsen om alla människors lika 
värde och alla medlemmars lika rätt och ansvar att 
vara med och forma kyrka och församling är en 
omistlig del av vår identitet. Denna övertygelse är 
grunden för demokratin, men formerna behöver 
ständigt diskuteras och förnyas.

Vad är det då som skiljer en församling från en 
annan förening? Vad skiljer en kyrka i den svenska 
frikyrkotraditionen från en annan folkrörelseorga-
nisation? Svaren är olika beroende på perspektiv, 
men ett kännetecken är att församling och kyrka 
alltid utgår från ett ”tillsammans” som är vikti-
gare än det enskilda, en respekt för varje enskild 
människa som Guds avbild och en tro på att Gud 
kan tala till sin kyrka genom vilken människa som 
helst.

En avgörande skillnad mot andra föreningar är 
att kyrkan och församlingen har ett överordnat 
mål för sina beslut: att finna Guds vilja med sin 
kyrka. För ytterst är det inte vi som äger kyrkan, 
utan kyrkan är Guds. 

Kyrkornas världsråd fattar beslut med konsen-
susmetoder. Där beskrivs sådant beslutsfattande 
även som ett vittnesbörd om enhet och kärlek 
inför världen. Vittnesbördet handlar inte bara om 
vad vi gör utan även om hur vi gör det. 

1.1. BESLUTSPROCESSER MED GOTT KLIMAT 
Det som beskrivs i det följande är det som interna-
tionellt sett brukar kallas för konsensusmetoder. 
I Sverige är det inte bara enkelt att använda det 
begreppet. Den svenska arbetsmarknadens parter 
enades 1938 i Saltsjöbaden om en samförstånds- 
anda mellan arbetsgivarorganisationer och fack-
förbund som brukar kallas ”Den svenska modell- 
en”, internationellt känd och ofta erkänd. Många 
i Sverige verkar dock ofta relatera konsensus till 
en situation där den som inte är enig med övriga 
viker sig mot sin vilja, kanske för att inte vara den 
som medverkar till konflikt eller till att en upp- 
görelse inte nås. 

1. INLEDNING

Att använda konsensusmetoder för besluts-
fattande är dock något annat. Det innebär att 
använda en metod som syftar till att genom olika 
verktyg hitta mötets gemensamma mening i en 
viss fråga. Ordet konsensus betyder enligt ord- 
boken ”samstämmighet mellan parter som har 
olika intressen”. Beslut fattas alltså inte genom att 
en person mer än 50% är eniga, utan genom att 
alla enas om en väg framåt. I likhet med aposteln 
Paulus tankar om kroppen i 1 Kor 12:12-31, där 
varje del bidrar till helheten, strävar konsensus-
metoderna efter att ta till vara gemenskapens 
olika bidrag till helheten. Det beslut som fattas 
kommer inte vara det första valet för alla, men 
alla kan stödja det och därmed ställa sig bakom 
beslutet. Det kommer att finnas tillfällen när ett 
majoritetsbeslut behövs för att välja mellan två 
alternativ, men i de flesta fall finns det bättre sätt 
att närma sig frågorna. 

Det är viktigt att redan i inledningen poängtera 
att konsensus inte nödvändigtvis betyder att varje 
fråga har en enskild lösning. Beslutet kan också bli 
att vi gemensamt kommer fram till hur en fråga 
ska hanteras i framtiden. 

Sann konsensus betyder inte enhällighet eller 
att alla genom grupptryck ska känna sig tvinga-
de att rösta på ett visst sätt. Sann konsensus kan 
enbart uppnås i en sann gemenskap. Det är inte 
ovanligt med starka känslor när ombud delger 
sina synpunkter med passion och glöd. I en sann 
gemenskap kan detta rymmas jämte en respekt 
för att verkligen lyssna på andra människors kän-
slor och tankar.

Falsk konsensus uppstår när ombud genom 
grupptryck eller liknande känner sig tvingade att 
rösta på ett visst sätt, eller upplever att det inte 
lönar sig att uttrycka en avvikande mening, och 
därför avstår från att yttra sig. I sann konsensus är 
inte enhällighet ett självändamål, utan processen 
syftar till att avvikande uppfattningar ska få höras, 
så att gemenskapen tillsammans finner den bästa 
vägen framåt.
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För att undvika missförstånd används inte ordet 
”konsensus” för sig självt i resten av denna manu-
al. ”Konsensusmetoder” är de metoder vi använder 
i våra förhandlingar, och ordet ”enighet” används 
när vi är eniga i en fråga. 

Denna manual ska ses som ett levande doku-
ment som uppdateras och omformas efter behov, 
vars syfte är att beskriva och vägleda beslutsfattan-
de i Equmeniakyrkan.
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2.1. ATT LYFTA EN FRÅGA
När man använder konsensusmetoder är det inte 
alltid klart från början vilka alternativ som finns. 
Det är ofta önskvärt att frågan lyfts med en öppen 
frågeställning och utan färdiga att-satser att ta 
ställning till. Det är ovant för oss som är vana vid 
majoritetsbeslut att diskutera frågor på detta sätt. 
Tanken bakom är att diskussionen inte i första 
hand bör komma att handla om huruvida vi kan 
ställa oss bakom de föreslagna att-satserna eller 
inte, eller hur de i så fall ska formuleras (om), utan 
att vi ska närma oss frågan öppet och mer förbe-
hållslöst. Kanske kan mötet hitta andra alternativ 
som bättre beskriver mötets mening än de alterna-
tiv som den ursprungliga förslagsställaren just då 
såg som de bästa.

Att skriva protokoll
En konsekvens av ett sådant sätt att närma sig 
en fråga som konsensusmetoder innebär, är att 
protokollsskrivandet också förändras. Två aspekter 
är viktiga att lyfta. För det första är det viktigt att 
sekreteraren är med i hela processen. Ordförande 
har metoder för att ”mäta temperaturen” i frågor-
na under processens gång. Dessa tillfällen visar 
i vilken riktning mötet rör sig och sekreterarens 
roll blir att tillsammans med ordförande efterhand 
börja formulera hur ett beslut kan se ut. För det 
andra är det viktigt att ordförande säkerställer att 
den skrivning som mötet enas om verkligen visar 
mötets mening.  

2.2. IBLAND BEHÖVS MAJORITETSBESLUT
Följande beslut fattas alltid med majoritets- 

beslut: budget, personval av olika slag, beslut om 
stadgeändring samt beslut om ansvarsfrihet. I 
de fall där majoritetsbeslut enligt denna manual 
krävs, bör behandlingen av frågan fram till be-
slutssessionen ske enligt konsensusmetoder (se 
vidare sid. 10)

Utöver dessa situationer kan det hända att det, 

2. HUR VI FATTAR BESLUT I 
EQUMENIAKYRKAN

efter att en fråga har presenterats, förklarats och 
ombuden haft möjlighet att lämna synpunkter, 
ändå visar sig nödvändigt att veta hur många som 
stödjer ett visst förslag eller inte. Då blir också 
majoritetsbeslut nödvändigt.

Denna process beskrivs mer ingående på sid. 11.

2.3. RÖSTNING
Om röstning behövs, sker den på det sätt presidiet 
beslutar. Det kan vara genom exempelvis acklama-
tion, genom att använda indikatorkorten (läs mer 
om indikatorkorten på sid. 8) eller med röstsedlar.

Röstning genom ombud/Bundna mandat 
Endast de ombud som befinner sig i lokalen kan 
delta i beslut och eventuell omröstning. Detta 
finns också beskrivet i Equmeniakyrkans stadgar.

Sann konsensus omöjliggör för församlingarna 
att skicka ombud med bundna mandat. I frågor 
som på förhand har annonserats att dessa kom-
mer att beslutas genom majoritetsbeslut är det 
dock möjligt att tydligare uttala församlingens 
ståndpunkt. Så långt det är möjligt bör det dock 
undvikas, eftersom det riskerar att påverka för-
handlingarna och klimatet i förhandlingarna på 
ett negativt sätt. Det är dock viktigt att ombuden 
är väl förtrogna med församlingens grundläggan-
de inställning, men också att ombuden känner sig 
fria att delta i ett beslut som inte stämmer helt 
med denna, om diskussionerna i plenum har gjort 
klart att det är gemenskapens vilja att gå i en an-
nan riktning än församlingen först tänkte sig.

2.4. VERKTYG FÖR ATT ÖKA OMBUDENS 
MÖJLIGHETER ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD
I plenumförhandlingarna kan presidiet efterfråga 
olika kategorier (se 3.1 under rubriken ”Talartid 
och kategorier”) för att låta så många röster som 
möjligt höras. Men konsensusmetoder innebär 
inte bara förhandlingar i plenum där en talare i 
taget talar till hela mötet. Presidiet kan också låta 
fler få möjlighet att tala genom att bryta plenum 
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för t.ex. bikupor och gruppsamtal. I flödesschemat 
på sid. 62finns exempel på sådana verktyg.

Samtalstorg
Samtalstorget är ett viktigt forum där fler röster 
kan få höras. Efter att en fråga presenterats i ple-
num och klargörande frågor behandlats kan sam-
talen fortsätta på samtalstorget. Processledarens 
uppgift blir att leda samtalet på samtalstorget och 
föra tillbaka samtalen till plenum. På samtalstor-
get kan förslag till formuleringar kring beslut 
ha uppkommit. Dessa redovisas då för plenum. 
Därefter fortsätter behandlingen av frågan i ple-
num och ombuden har möjlighet att ge ytterligare 
synpunkter som inte verkar ha framkommit på 
samtalstorget eller inte fanns med i processleda-
rens redovisning.

2.5. ORDFÖRANDES ROLL
Det är viktigt att ordförande är väl förtrogen med 
de principer/den manual som gäller för konsen-
susprocessen och hur förhandlingar med kon-
sensusmetoder genomförs. Ordförande behöver 
noggrann utbildning och mötet har rätt att kräva 
att ordföranden är väl utbildad. 

Ordförandes roll kan sammanfattas med att hen 
ska leda plenumförhandlingarna på ett sätt som 
hjälper mötet att gemensamt hitta vägen framåt.

Ordförande ska leda förhandlingarna med stort omdöme 
och ansvarstagande för processen genom att:
- Påminna mötet om dess makt och ansvar  

och om syftet med just denna session.

- Säkerställa att ombuden accepterar att  
arbeta enligt den utvalda beslutsmodellen.

- Tillsammans med övriga presidiet föreslå  
omröstningsmodell vid behov. 

- Fördela ordet så att både de som är för och  
de som är emot får höras.

- Vid behov bryta talarlistan för enskild bön  
och stillhet, bikupesamtal och dylikt.

- Besluta i procedurfrågor/ordningsfrågor.

- Avväga om mötet ska byta beslutsmodell.

Vid konsensusprocesser ska ordförande:
- Efterfråga respons på presentationer och vara 

lyhörd för mötets mening efterhand som den 
visar sig.

- Noga uppmärksamma hur ombuden använder 
sina indikatorkort och ge tydlig respons till  
förslagsställare och mötet huruvida det finns 
stöd eller ej i rummet för de förslag som väcks.

- Summera och hitta huvudtemata i diskussionen 

och hitta fokus för nästa steg i processen.

- Uppmuntra att beslut fattas steg för steg snarare 
än i slutet av varje diskussion

Ordförande kan komma att få råd från övriga pre-
sidiet, men måste vara mycket lyhörd för mötets 
diskussion och vart den leder.

2.6. PRESIDIET
Utöver en eller flera ordförande består presidiet av 
sekreterare, bildsekreterare och metodstödjare. 

Sekreterarens uppgift har tidigare beskrivits 
under 2.1 (underrubrik Att skriva protokoll). 

Bildsekreterare hjälper ombud och presidium 
att följa med i debatten genom att visa exempelvis 
liggande förslag på beslut på skärmar synliga för 
alla.

Metodstödjare är en person som inte är ord-
förande, men som har till sin uppgift att stötta 
ordförande. Genom att inte ha en formell uppgift 
i själva förhandlingarna ges möjlighet att följa 
med och betrakta processen och därigenom hjälpa 
ordförande att lyssna och känna av var i processen 
samtalet befinner sig samt ge råd om t ex val av 
verktyg, vilka kategorier som ännu inte hörts eller 
hjälpa till att formulera beslutspunkter (läs mer 
om kategorier på sid. 8). Metodstödjaren är också 
en resurs för ombuden, och finns till hands för att 
svara på frågor samt påminna om hur metoderna 
är tänkta att fungera
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3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM

Inledning
Varje förhandlingspass inleds med gemensam 
bön, sång, stillhet eller annan form av tillbedjan.  
Därefter klargör ordförande hur passet ska struk-
tureras och tiden användas. 

Handlingar
Ombuden förväntas vara väl införstådda med de 
handlingar som funnits tillgängliga enligt stad-
garna före mötet. Motioner och andra frågor som 
presenterats i handlingarna kan ändå presenteras 
inför behandling i plenum.

Presentation av fråga
När en fråga tas upp för diskussion i plenum pre-
senteras den först. Efter att den presenterats ges 
ombuden möjlighet att ställa klargörande frågor. 
Ordförande kan be den som presenterat frågan att 
förtydliga eller hänföra frågan till annat forum,  
t ex samtalstorg.

Begära ordet
Ombuden begär ordet genom att gå till någon av 
talarstationerna. En funktionär skriver in namn 
och församling, så att presidiet får överblick över 
vilka som begär ordet. Ordet fördelas av ordföran-
de. Den som har ordet har rätt att tala utan att 
bli avbruten, dock kan en begäran om ordnings-
fråga avbryta talaren. Ombud som talar till mötet 
vänder sig till ordförande. Ev. talarstol på podiet 
används endast vid inledande presentation av en 
fråga. Sittande ordförande deltar inte i samtalet 
med inlägg eller synpunkter utan har till uppgift 
att lyssna och sammanfatta och föra mötet vidare.

Talartid
Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem 
minuter vid presentation av en fråga. Efterföljande 
talare har rätt till tre minuters talartid. Mötet kan 
vid behov besluta om att ändra talartiden.

Talarlista och kategorier
Ett uttalat syfte med att använda konsensusmeto-
der vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt 
göra flera olika sorters röster med olika erfaren-
heter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett 
viktigt verktyg för presidiet är därför att det ges 
möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska 

3. SÅ HÄR GÅR DET TILL

ske på ett sätt som alla upplever som rättvist är 
det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För 
Equmeniakyrkans del kan dessa vara t ex: kön, 
ålder, etnicitet, storlek på församling, landsbygds-
församling eller stadsförsamling, positiv eller 
negativ till just nu lagt förslag, etc. Ordförande 
ansvarar för att för frågan relevanta kategorier 
representeras. 

Utifrån dessa kategorier äger sedan presidiet 
rätt att fördela ordet så att röster från fler katego-
rier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att 
särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas 
i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i  
plenum mot sin vilja.

Om flera ombud visar med indikatorkorten (se 
nedan) att de upplever att inget nytt tillkommer 
i samtalet, äger presidiet rätt att bryta talarlistan 
efter att det först gett resterande talare på listan 
möjlighet att överväga om de har nya argument 
att tillföra samtalet eller om deras argument redan 
framförts av någon annan.

Indikatorkort
Indikatorkorten är det kanske viktigaste redskap 
ett ombud har att göra sin röst hörd, och är till 
stor hjälp för presidiet i dess arbete. Orange och 
blå är bra färger att använda. Det är en tydlig 
skillnad mellan dem och även de som är färgblin-
da kan skilja på dem. Orange kort används för att 
visa positiv inställning till frågan eller förslaget, 
medan blått kort används för att visa negativ eller 
avvisande inställning, eller att det finns kvar-
stående frågor kring frågan eller förslaget som 
behöver belysas/besvaras. Detta sker kontinuerligt 
under samtalets gång, så att presidiet kan se hur 
ombuden reagerar på de förslag som ställs, och 
vid behov justera de förslag till beslutspunkter 
som just då diskuteras. Här hålls kortet upp i höjd 
med hakan, så att presidiet kan se. Om ombuden 
upplever att argument återkommer och inget nytt 
tillkommer kan de göra presidiet uppmärksamma 
på detta genom att hålla de båda indikatorkorten i 
kors framför bröstet.

När ombuden särskilt ombeds hålla upp sina 
kort bör de inte hålla det ena kortet bakom det 
andra, eftersom det då ser ut som att de menar det 
motsatta mot vad de egentligen menar för dem 
som sitter bakom.

Om lokalen ser ut så att inte alla kan se indika-
torkorten är det ordförandes uppgift att berätta 
för mötet hur det ser ut. 
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ORANGE KORT Används vid positiv inställning. BLÅTT KORT Används vid negativ / avvisande 
inställning eller att det finns kvarstående frågor 
som behöver besvaras

KORTEN I KORS När argument återkommer och 
inget nytt tillkommer uppmärksammar man presi-
diet med att hålla korsen i kors framför bröstet.
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Ordningsfråga 
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket 
tillfälle som helst. Ordningsfrågan måste höra 
samman med det som just nu diskuteras eller den 
typ av session som mötet just nu är i. Ordnings-
fråga reses genom att ombudet ställer sig upp och 
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att 
ropa ”ordningsfråga”.

Ordförande avbryter då den talare som har or-
det och ger ordet till den som begärt ordningsfrå-
ga. Ombudet förklarar varför och ordförande har 
sedan att välja mellan att:
- Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.

- Be mötet (t.ex. genom att använda indikator- 
korten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan 
och besluta därefter.

- Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut  
i plenum.

Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud. 
Ombudet får då tre minuters talartid för att fram-
föra sin sak, ordförande svarar och en omröstning 
genomförs utan att saken diskuteras ytterligare. 
En sådan omröstning avgörs genom enkel majori-
tet.

3.2. BESLUTSPROCESS
I detta avsnitt beskrivs de olika delar som ingår i 
en beslutsprocess enligt konsensusmetod. Varje 
fråga kommer inte att genomgå alla steg, men det 
är dock ofta en hjälp att följa stegen så noga som 
möjligt.

Ofta kommer ett steg smälta ihop med nästa 
utan ett tydligt avbrott mellan dem. 

 

Informationssession

Presentation
Syftet är att mötet ska få information som visar på 
flera möjliga perspektiv på frågan. Varför frågan 
har lyfts, relevant information för att förstå frågan 
och eventuellt ett förslag till beslut ska presente-
ras.

Klargörande
Ombud har möjlighet att ställa frågor för att få 
klargörande information. All relevant information 
ska, i möjligaste mån, komma alla till del under 
informationssessionen.Övervägandesession

Övervägandesession

Öppen diskussion
Här uppmuntras till ett livligt samtal kring olika 
åsikter. Det är mycket viktigt att argument både 
för och emot hörs i samtalet. 

I många frågor inleds samtalet med att ärendet 
behandlas på samtalstorget, där djupare samtal 
med förslagsställaren kan ske, förslag till beslut 

föreslås och en riktning börja anas. När ärendet 
sedan förs till plenum, presenteras det samtal 
som förts och presidiet föreslår förslag till beslut-
spunkter utifrån det. Sedan lämnas ordet fritt, och 
mötet får genom inlägg i samtalet och signaler 
med indikatorkorten arbeta sig fram till de be-
slutspunkter som den i en eller annan form kan 
säga ja till. Detta kan betyda att beslutspunkterna 
ser annorlunda ut än de gjorde när frågan först 
väcktes – om mötet verkar vilja avvisa ett ärende 
kan beslutspunkter till och med behöva formu-
leras negativt (dvs att inte besluta i enlighet med 
motionen/förslaget). Det är viktigt att alla – ombud 
såväl som förslagsställare – är införstådda med att 
de förslag till beslut som diskuteras i plenum är de 
enda förslag som ligger på bordet. Ett förslag som 
fanns i tex en motion kommer inte automatiskt 
upp för beslut i slutet av processen. Om någon 
beslutspunkt saknas, behöver den således läggas 
fram och prövas då genom att ombuden använder 
sina indikatorkort. Presidiet kan då konstatera om 
det finns stöd i rummet för att ta med en beslut-
spunkt, eller om det inte gör det. 

Ombud som vill yttra sig i frågan begär ordet 
vid talarstationerna (se ovan om att begära ordet 
och talarlista). Samtliga ombud deltar dock löpan-
de i samtalet genom att med indikatorkorten visa 
presidiet vad de anser om det som just nu sägs.

Indikatorkorten kan även användas på presi-
diets initiativ. Ordförande kan be ombuden att 
hålla upp orange kort om de håller med och blått 
kort om de inte gör det. Genom att på detta sätt 
ofta ”mäta temperaturen” på frågan kan diskussio-
nen föras framåt och upprepningar av argument 
undvikas. Presidiet kan även bryta diskussionen 
för att ge utrymme för samtal i mindre grupper, 
s.k. bikupor.  Att samtala i mindre grupper är ett 
bra sätt att involvera fler i samtal och reflektion 
och syftar till att gemensamt i den mindre grupp-
en hitta fler argument som kan och bör delges 
mötet.

I både detta skede och i beslutssessionen (se 
nedan) är det viktigt att presidiet vid upprepade 
tillfällen också lämnar möjlighet till enskild bön 
och stillhet. Bön under förhandlingssessionerna 
måste vara enskild för att inte riskera att bönen 
används som påtryckningsmedel i samtalet och/
eller inför beslut.

Beslutssession
När frågan diskuterats färdigt, vilket mötet avgör 
gemensamt under ordförandes ledning, är det 
dags att fatta beslut om de beslutspunkter som  
arbetats fram. Det kan dock under beslutssession-
en visa sig att det behövs ytterligare bearbetning 
av beslutspunkterna för att kunna komma till be-
slut. Mötet kan då endera återgå till övervägande-
session eller hänföra bearbetningen till en mindre 
grupp som återkommer senare med ett förändrat 
förslag och detta ställs då inför mötet igen.
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Beslut kan fattas på olika sätt, som beskrivs 
nedan.

Enighet
Om ordförande känner att mötet närmar sig enig-
het i att endera stödja ett förslag eller att inte göra 
det ombeds mötet bekräfta detta. Om enighet har 
uppnåtts i frågan deklarerar ordförande att ”Mötet 
har beslutat i enighet att…”.

Acceptans
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt, 
men inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då 
frågan om de som är emot ändå kan acceptera 
att beslutet fattas. Om det är möjligt, deklarerar 
ordförande att ”Mötet har beslutat med acceptans 
att...”. 

Överenskommelse
Om det finns ombud som inte kan tänka sig att 
acceptera att beslutet fattas, uppmuntras de (av 
ordförande) att dela sina invändningar med mötet. 
Här krävs en skicklig ordförande så att ingen 
känner sig tvingad att yttra sig. Man kan känna 
sig obekväm med ett beslut utan att ha möjlighet 
eller vilja att utveckla varför. Presidiet kan också 
hjälpa till att formulera invändningarna. 

Själva överenskommelsen består i att mötet, i 
protokollet, noterar de invändningar mot beslutet 
som finns. Det betyder att de bevaras för efter- 
världen, utan att behöva formuleras som en per-
sonlig reservation.

När beslut fattas med överenskommelse dekla-
rerar ordförande att ”Mötet har beslutat genom 
överenskommelse att…”. I protokollet noteras 
(under själva beslutet) att ”i arbetet med att nå 
överenskommelsen noterades följande invänd-
ningar”.

Måste vi fatta beslut idag/under mötet?
Om enighet, acceptans eller överenskommelse 
inte kan uppnås måste mötet undersöka hur 
viktigt det är att beslut i frågan fattas i dag eller 
under mötet. Den frågan diskuteras med konsen-
susmetoder (information, övervägande, beslut). 
Om detta förfarande drar ut på tiden är det ord- 
förandes ansvar att bryta diskussionen för att fatta 
beslut. Om mötet då finner att frågan inte behö-
ver beslutas i dag/under mötet kan möjliga vägar 
framåt t.ex. vara:
- Att föra frågan till ett annat forum för beslut 

(delegera till exempelvis styrelsen eller liknan-
de).

- Återremiss till ursprunglig förslagsställare för 
att be dem överväga hur frågan ska läggas fram 
inför kommande möte.

- Beslut att mötet inte är rätt instans för beslut i 
denna fråga.

Om det råder enighet om att beslut måste fattas i 
dag/under mötet, hanteras frågan med majoritets-
beslut.

3.3. MAJORITETSBESLUT

Att gå över till majoritetsbeslut
Innan mötet fattar beslut med majoritet förutsätts 
att presentation, klargörande och öppen diskus-
sion skett enligt manualen. För att övergå till 
majoritetsbeslut krävs att mötet är överens om att 
frågan måste beslutas i dag/under mötet. Ombud 
kan även begära att mötet ska gå till majoritets- 
beslut genom att väcka ordningsfråga, vilket i så 
fall avgörs med enkel majoritet. 

Att fatta majoritetsbeslut
När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut, 
antingen eftersom mötet beslutat så eller eftersom 
denna manual stadgar så, är det en förutsättning 
att det finns ett tydligt förslag till beslut att ta 
ställning till. Även för beslut som enligt manualen 
alltid fattas med majoritetsbeslut bör presenta-
tion, klargörande och överläggning ske enligt 
denna manual.

Ordförande informerar om hur röstningen går 
till samt, vid behov, hur ombuden går tillväga för 
att begära rösträkning.

Efter att beslut fattats deklarerar ordförande att 
”Mötet har beslutat genom majoritetsbeslut att…”.

Reservation och invändningar mot beslut
I traditionell parlamentarisk demokrati kan ett 
ombud anmäla en personlig reservation mot ett 
fattat beslut. Då noteras i protokollet att ”mot be-
slutet reserverade sig NN”. Den möjligheten finns 
även med konsensusmetoder, i de fall ett beslut 
fattats med majoritetsbeslut. Men det är värt att 
påpeka att konsensusmetoderna även erbjuder an-
dra möjligheter för den som har invändningar mot 
ett beslut som är på väg att fattas. Genom överens-
kommelsen tas invändningarna – snarare än om-
budets namn – till protokollet, och bevaras på så 
vis för eftervärlden. Dels slipper enskilda ombud 
stå med sina namn vid en reservation, och dels har 
framtida möten som eventuellt hanterar samma 
eller liknande frågor möjlighet att gå tillbaka och 
se vilka invändningar som fanns i frågan. För den 
som vill få sina invändningar synliggjorda kan där-
med överenskommelsen utgöra ett bättre utfall, 
jämfört med att driva en fråga hela vägen till ma-
joritetsomröstning.baka och se vilka invändningar 
som fanns i frågan. För den som vill få sina invänd-
ningar synliggjorda kan därmed överenskommel-
sen utgöra ett bättre utfall, jämfört med att driva 
en fråga hela vägen till majoritetsomröstning.
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4. FLÖDESSCHEMA BESLUTSPROCESS
 

IINFORMATIONSSESSION: Ärendet presenteras och eventuella klargörande frågor ställs och besvaras. 
Det är viktigt att frågorna inte utgör debattinlägg, utan berör just de förtydliganden som behövs för att 
frågan ska kunna diskuteras.

ÖVERVÄGANDESESSION: Öppet samtal om frågan. I många frågor inleds samtalet på samtalstorget. 
Presidiet kan även använda de andra verktyg som omnämns i flödesschemat. Det är viktigt att bön och 
stillhet är enskild, för att inte riskera användas för att påverka samtalet eller inför beslut. Förslag till 
beslutspunkter presenteras löpande, och med hjälp av indikatorkorten visar mötet om det finns stöd i 
rummet för att ta med en beslutspunkt till beslutssessionen. 

BESLUTSSESSION: I denna session är det bara ombud med rösträtt som får använda indikatorkorten. 
Vid behov kan presidiet dela upp besluten, så att några punkter tas i enighet, och andra med acceptans 
eller överenskommelse. Det är inte tänkt att beslutspunkter ska avslås här, eftersom de i så fall skulle ha 
sorterats bort redan under övervägandesessionen.

Om det bara finns orange kort i rummet, finner 
ordförande att beslut fattats i enighet.

Om det finns blå kort, ställs frågan om de som 
håller upp dem ändå kan acceptera att beslutet  
fattas. Finns det då bara orange kort i rummet, 
finner ordförande att beslut fattats med acceptans.

Om beslutet inte kan accepteras, ställs frågan 
om det går att göra en överenskommelse. De 
invändningar som finns sammanfattas av presidiet 
och/eller efterfrågas, så att de kan tas till proto- 
kollet. När invändningarna formulerats, ställs frå-
gan om mötet därmed kan fatta beslut. Finns det 

då bara orange kort i rummet, finner ordförande 
att beslut fattats genom överenskommelse. 
Om det trots allt fortfarande finns blå kort behö-
ver mötet undersöka andra vägar framåt. Den  
första frågan blir då om ett beslut alls behöver 
fattas i dag/under mötet. Om mötet kommer fram 
till att ett beslut behöver fattas, görs det med  
majoritetsbeslut.
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INFORMATIONS-
SESSION 

Presentation 

Klargörande 

ÖVERVÄGANDE-
SESSION 

Öppen diskussion 

Verktyg för att låta olika röster höras 
och för att lyssna in Anden 

Kategorier Bikupor Gruppsamtal Samtalstorg Bön och stillhet 

BESLUTSSESSION 

Gemensamt beslut att gå till beslutssession 

Presidiet summerar samtalet och föreslår 
beslut 

Har vi nått enighet? 

Kan inte acceptera. 
Undersöka vägar framåt 

Kan ändå 
acceptera 

Beslut idag? 

Majoritets-
beslut 

Andra 
möjligheter  

Mötet har 
beslutat genom 
majoritetsbeslut 

att… 

Mötet har 
beslutat genom 

överens-
kommelse att… 

Mötet har 
beslutat att… 

Mötet har 
beslutat i enighet 

att… 

Mindre grupp 
intygar att de blivit 

lyssnade på och 
kan stå ut med 

beslutet 

Ja Nej 

Ja 

Nej 
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ACCEPTANS En mindre grupp ombud accepterar 
ett beslut som inte skulle varit deras förstahands-
val, för att mötet ska komma vidare i frågan.

DELTAGARE Deltar i mötet utan att vara ombud. 
Kan ha yttranderätt eller sakna yttranderätt.  
Yttranderätt ges genom särskilt beslut av mötet.

ENIGHET Ett beslut som fattas av mötet, där  
samtliga ombud är eniga.

INDIKATORKORT Orange och blå kort som om-
bud och andra med yttranderätt (tex kyrkostyrel-
sen) använder för att till presidiet kommunicera 
sin inställning till det som just nu diskuteras. I 
beslutssessionen är det bara ombud som får använ-
da korten. 

KONSENSUS Ett ord vi sällan använder för sig. Vi 
talar istället om konsensusmetoder - de arbetssätt 
vi använder i våra förhandlingar.

KYRKOKONFERENS Equmeniakyrkans högsta 
beslutande organ. Samtliga församlingar har rätt 
att utse ombud efter sin storlek i enlighet med 
stadgarna. 

5. ORD OCH BEGREPP

METODSTÖDJARE En särskilt utsedd person som 
bistår ordförande i processen, svarar på frågor om 
de metoder som används och påminner om hur 
metoderna är tänkta att fungera.

OMBUD Person(er) utsedd av församlingen att 
representera församlingen i kyrkokonferensen. 
När manualen används i andra sammanhang – till 
exempel vid ett församlingsmöte eller årsmöte – 
motsvaras manualens ”ombud” av de medlemmar 
som närvarar vid mötet.

ORDFÖRANDE Den ordförande som är sittande 
ordförande för just det tillfälle som avses.

PLENUM Förhandlingar i storsal, en talar, övriga 
lyssnar.

PRESIDIUM Samtliga ordförande, sekreterare, 
bildsekreterare och metodstödjare.

ÖVERENSKOMMELSE Ett beslut fattas genom 
överenskommelse i de fall där en mindre grupp 
inte är överens med majoriteten, men ändå god-
känner att ett beslut fattas. Överenskommelse  
skiljer sig från acceptans genom att de invänd-
ningar som finns tas till protokollet.
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