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Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020
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2.1. Presidium
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4. Kyrkokonferensens arbetssätt
5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019
7. Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande
8. Fastställande av resultat- och balansräkning
9. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
10. Val av kyrkoledare och biträdande kyrkoledare
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10.2. Val av kyrkoledare
10.3. Val av biträdande kyrkoledare
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13.15. Motion om Equmeniakyrkans visionsformulering
13.16. Motion om kapitalplacering och klimatomställning
13.17. Motion om gemensam statistikblankett
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15. Kyrkosynsfrågor
15.1. Relationen mellan kyrkan och de ordinerade medarbetarna
15.2. Pastorer, diakoner och församlingsledning
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17. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år
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23. Val av kyrkostyrelsens ordförande
24. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
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28. Val av verksamhetsgranskande utskott
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31. Enkla frågor till kyrkoledaren
32. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta
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33. Avtackning
34. Kallelse till kyrkokonferens 2021
35. Avskiljning av missionär
36. Avslutning

