
 
PROTOKOLL 

Kyrkostyrelsen 
2020-06-13--14 

Sammanträdesprotokoll §§ 62-75 

Plats:  

Videokonferens  

Närvarande:  

Susanne Rodmar, ordförande Eva-Lena Gustavsson 

Johan Adolfsson, vice ordförande Torbjörn Jacobsson 

Miriam Carlsson Anna Kimming 

Gunnar Ekström Malin Lagerlöf 

Kerstin Torkelsson Enlund Anneli Liljemark 

Gustav Fransson, ej § 65 Margareta Larsson 

Hani Ghattas Andreas Möller 

Adjungerade:  

Lasse Svensson Kyrkoledare 

Olle Alkholm Biträdande kyrkoledare 

Sara Lindblad §§ 64, 67-68 Ekonomichef 

Gerard Willemsen § 67 Chef internationella enheten 

Ulrika Morazan § 67 Biträdande chef, internationella enheten 

Klas Johansson §§ 64, 67-68 
Verksamhetskoordinator, chef lednings- 
och verksamhetsstöd 

Ida Tonnvik, §§ 64, 66.3, 67-68, 69.6 Equmenias ordförande 

Victoria Gejrot 
Samordnare för kyrkoledning och 
förtroendemannaorganisation 

För bildarsamfunden:  

Ingmar Ångman, Alf Englund och Sven 

Holmström, § 65 

Styrelsens för Metodistkyrkan i Sverige 

 

Ann-Marie Thedéen, Eva-Britt Blomé, 

Oskar Permvall, Gunvor Sharp och 

Sören Carlsvärd, § 65 

Styrelsen för Svenska Baptistsamfundet 

Ulf Hållmarker, Mai-Britt Lundtoft, 

Claes Jonsson, Pär Lewin Ronnås, Bertil 

Svensson, Ingrid Eek och Mikaela 

Grundberg, § 65 

 

Styrelsen för Svenska Missionskyrkan inkl 
adjungerade 
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§ 62 Inledning 
§ 62.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Susanne Rodmar ledde i bön och förklarade sedan sammanträdet öppnat. 

 

§ 62.2 Närvaro  

Samtliga närvarande. Andreas Möller var frånvarande under söndagsförmiddagen, men 

deltog i samtliga beslut. 

 

§ 62.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Gunnar Ekström att jämte mötesordförandena justera protokollet. 

 

§ 62.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av  

72.1 Högtidsdräkten 

 

§ 63 Tidigare protokoll 

Kyrkostyrelsen 2020-05-04 

Fördelningsrådet 2020-05-14 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 

§ 64 Ekonomi 

§ 64.1 Ekonomisk rapport januari-maj 2020 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0004 c och d. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 64.2 Ram för församlingsbidrag 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0049 b och c. Ett samtal följde. 

Punkten bordlades till kommande sammanträde. 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson Victoria Gejrot 

Justerare:  

Gunnar Ekström  
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§ 64.3 Revisors rapport 

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2020:0059. Ett samtal följde, där frågan om 

behörighetsstyrning, driftsavbrott och säkerhet inom IT behandlades. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

att uppdra åt kansliet att förmedla kyrkostyrelsens kravställan till IT-leverantören 

samt att fortsätta arbetet med att utveckla IT-säkerheten. 

 

§ 64.4 Sjövik 

Sara Lindblad anmälde handlingar med dnr 2020:0045 e-i. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att i enlighet med handling 2020:0045 e tillstyrka senare återbetalning av lån. 

att uppdra åt kansliet att fortsätta förhandling om villkor för lånet inklusive ränta. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

§ 65 Bildarsamfundens årsmöten 

§ 65.1 Metodistkyrkan i Sverige 

§ 65.2 Svenska Missionskyrkan 

§ 65.3 Svenska Baptistsamfundet 

 

Se särskilda protokoll för varje organisation.  

Arkivfrågor diskuterades gemensamt och där fattades också beslut i samråd mellan 

kyrkostyrelsen och bildarsamfundens styrelser. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att be bildarsamfundens styrelser bereda de frågor som de anser är viktiga att 

behandla i en kommande samverkansgrupp för arkivet. 

att  en samverkansgrupp för arkivet tillsätts under hösten 2020 med representanter 

från Equmeniakyrkans och bildarsamfundens styrelser samt från Equmeniakyrkans kansli. 

Samverkansgruppens uppdrag tydliggörs gemensamt. 

 

§ 66 Rapporter 

§ 66.1 Kyrkoledarna 

Lasse Svensson och Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0002 e. Till rapporten 

bifogades också Diakonias nya policy, dnr 2020:0002 f. Ett samtal följde om bland annat 

nytt temaår. Kyrkostyrelsen tackade också för de webbsändningar som gjorts under våren. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 66.2 Ordförande 

Susanne Rodmar föredrog handling med dnr 2020:0006 c. Sedan rapporten skrevs har 

ordföranden tillsammans med ordföranden i beredningsgruppen för kyrkoledarvalet också 

haft ett möte med Equmeniakyrkan Arvika, som i kyrkokonferensen avser förslå Linda 

Alexandersson som biträdande kyrkoledare, och Susanne Rodmar och Kerstin Enlund 

rapporterade om ett gott samtal. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 66.3 Equmenia 

Ida Tonnvik föredrog handling med dnr 2020:0003 b. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 67 Rapport från genomlysning av internationella enheten 

Gerard Willemsen föredrog handling med dnr 2020:0058. Vid denna punkt deltog hela 

den arbetsgrupp som tagit fram rapporten: Gerard Willemsen, Ulrika Morazan, Klas 

Johansson och Sara Lindblad. Kyrkostyrelsen samtalade om rapportens innehåll 

tillsammans med arbetsgruppen på lördagen. Punkten återkom sedan under söndagen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

att uppdra åt arbetsgruppen att i samråd med kyrkoledningen arbeta in resultatet av 

arbetsgruppens och kyrkostyrelsens samtal och därefter tillgängliggöra rapporten för 

vidare arbete med processen. 

att ge kansliet i uppdrag att till kommande kyrkostyrelsesammanträde ta fram en 

processplan för fortsatt arbete och tillgängliggörande. 

att arbetsgruppens rapport ska utgöra ett underlag vid de regionala samlingar som 

är planerade under hösten. 

att  ge kansliet i uppdrag att komplettera arbetsgruppens rapport med samtalsfrågor 

till höstens regionala samlingar. 
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§ 67.1 Internationella konfessionella och ekumeniska organ 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0058 c. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 68 Kyrkokonferensplanering 

§ 68.1 Kyrkokonferensen 2020 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0051d och f. Klas Johansson föredrog 

handling med dnr 2020:0051 e. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att kyrkokonferensen 2020 kommer att hållas digitalt med hjälp av verktyget 

VoteIT under perioden 18-27 september, inklusive två livesända gudstjänster med förbön 

och ordination söndagarna 20 och 27 september.  

att  förklara punkten omedelbart justerad. 

 

§ 69 Fortsatt beredning av ärenden till kyrkokonferensen 2020 

§ 69.1 Motionsyttranden 1-17 

Kyrkostyrelsen behandlade samtliga motionsyttranden med dnr 2020:0007-0023, samtliga 

utkast till detta sammanträde med bokstaven c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att till kyrkokonferensen lägga fram yttranden i enlighet med handlingar med dnr 

2020:0007-0023, samtliga d. 

 
§ 69.2 Verksamhetsgranskande utskottet – arbetsordning 

Olle Alkholm anmälde handling med dnr 2020:61 a. Kyrkostyrelsen bearbetade förslaget. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen att anta arbetsordning för verksamhetsgranskande 

utskottet i enlighet med skrivning i handling med dnr 2020:0061 b. 

 

§ 69.3 Kyrkosyn 3: Lokalpastor 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0030 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga fram förslag till beslut till kyrkokonferensen i enlighet med handlingen. 
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§ 69.4 Förslag till ordination och mottagande 

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0060. Malin Lagerlöf, Gustav Fransson 

och Miriam Carlsson deltog inte i beslutet om ordination av pastorer. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  föreslå kyrkokonferensen att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Amelie 

Roolf, Lyra Sema, Sara Stignäs och Åsa Öqvist. 

 

att  föreslå kyrkokonferensen 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 Sarhangi, Miranda Shojaeian, Karin 

Sigfeldt, Kaisa Svennberg och Mats Wedberg. 

 

att föreslå kyrkokonferensen att motta följande pastorer från andra samfund: 

Magnus Bramer, Jadran Jelovcic, Torbjörn Mannehed, Pelle Rosdahl, Monica 

Sturzenbecker och Daniel Wramhult. 

 

§ 69.5 Val till Ansvarsnämnden 

Punkten bordlades. 

 

§ 69.6 Kyrkoledarvalet 

Kerstin Torkelsson Enlund inledde punkten med att sammanfatta läget vad gäller 

information, kommunikation, debattartiklar och insändare. Ett samtal följde. 

Kyrkostyrelsen arbetar vidare med frågan under ledning av Susanne Rodmar och Kerstin 

Torkelsson Enlund. 

 

§ 70 Om regional kyrkoledare Öst 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0053 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Öst utse Johan 

Einarsson, Jönköping. 

att förklara punkten omedelbart justerad. 

 

§ 71 Val av representant till Härnösands folkhögskolas stämma 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att  som ombud till Härnösands folkhögskolas stämma välja Margareta Larsson. 

 

§ 72 Tillkommande ärenden 
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§ 72.1 Högtidsdräkten 

Punkten bordlades. 

§ 73 Kommande sammanträden 

 

§ 74 Kommande evenemang 

Equmenias sammanträden 

4-6 september (om möjligt i Stockholm, annars på länk) 

24 oktober (länk)  

6-8 november (riksstämma, om möjligt i Värnamo, annars på länk) 

4-6 december (om möjligt i närheten av Jönköping, annars på länk) 

 

§ 75 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

2020   

13/8, kl. 18-20 KS Zoom 

18/9  KS Stockholm/digitalt 

18-27/9  KyrKo Stockholm/digitalt 

26/9 KS, konstituerande Stockholm/digitalt 

23-25/10 KS Floda?  

4-6/12 KS  

2021   

13-14/2 KS  

26-28/3 KS  

12/5 KS  

13-16/5 KyrKo Malmö 

16/5 KS, konstituerande  

12-13/6 KS  
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Justeras: 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rodmar    Johan Adolfsson 

Mötesordförande    Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Gunnar Ekström 

Justerare 


