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§ 84 Inledning 
§ 84.1 Sammanträdet öppnas 

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

 

§ 84.2 Närvaro  

Samtliga närvarande.  

 

§ 84.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Margareta Larsson att jämte mötesordförandena justera protokollet. 

 

Sammanträdesprotokoll §§ 84-95 

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 Margareta Larsson 

Hani Ghattas Andreas Möller 

Adjungerade:  

Lasse Svensson Kyrkoledare 

Olle Alkholm Biträdande kyrkoledare 

Victoria Gejrot 
Samordnare för kyrkoledning och 
förtroendemannaorganisation 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Susanne Rodmar Victoria Gejrot 

Justerare:  

Margareta Larsson  
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§ 84.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

 

§ 85 Tidigare protokoll 

Kyrkostyrelsen 2020-08-13 

Arbetsutskottet 2020-08-14 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 

§ 86 Rapporter 

§ 86.1 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson och Olle Alkholm lämnade en muntlig rapport om ett remissvar som har 

avgivits kring möjligheten att höja gränsen för besökare vid offentliga evenemang från 50 

till 500. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 86.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

Susanne Rodmar lämnade en muntlig rapport. Frågorna sedan det senaste sammanträdet 

har handlat om kyrkoledarvalet. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 86.3 Rapport från Mötesplatser inför kyrkokonferensen 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0062. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att framföra ett tack till kansliet för väl genomförda samlingar. 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 87 Fortsatt processplan - genomlysningen av det internationella arbetet 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0058 d. Lasse rapporterade också om en 

nytillsatt nationell referensgrupp för internationella frågor. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att arbeta i enlighet med den processplan som beskrivs i handling med dnr 

2020:0058 d. 
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att Anneli Liljemark, Margareta Larsson och Eva-Lena Gustavsson representerar 

kyrkostyrelsen i det fortsatta samarbetet med kanslipersonal som arbetat med utredningen 

och personer ur den nytillkomna nationella referensgruppen för internationella frågor. 

 

§ 88 Budgetprocess 

Lasse Svensson rapporterade muntligt om den pågående budgetprocessen. För innevarade 

år kan konstateras att målet att antingen öka intäkter eller minska utgifter till summa om 

4,5 miljoner kronor ser ut att kunna förverkligas. I den fortsatta processen behöver 

tillträdande kyrkoledning tydligt finnas med. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 89 Ram för församlingsbidrag 

Punkten bordlades till kommande möte. 

 

§ 90 Fortsatt inför kyrkokonferensen 2020 

§ 90.1 Kyrkoledarvalet, inklusive rapport om utvärderingsprocess 

Kerstin Torkelsson Enlund rapporterade om olika inspel i kyrkoledarvalsfrågan som 

kommit som mail och i tidningarna Sändaren och Dagen. Eva-Lena Gustavsson 

rapporterade om arbetet med att finna en ersättare till den tilltänkte utredaren Erik Amnå. 

Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporterna. 

att uppdra åt Kerstin Torkelsson Enlund att göra kravprofilen för kyrkoledare 

tillgänglig på lämpligt sätt. 

 

§ 90.2 Program kyrkokonferensen 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0051 g. Ett samtal följde, där 

kyrkostyrelsen gjorde några medskick. 

 

Kyrkostyrelse beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 90.3 Kyrkostyrelsens arbetssätt under konferensen 

Susanne Rodmar föredrog handling med dnr 2020:0051 h. Kyrkostyrelsen gjorde några 

medskick. 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt Susanne Rodmar och Johan Adolfsson att fortsätta bereda frågan. 
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§ 91 Regionala samlingar hösten 2020 

Lasse Svensson anmälde handling med dnr 2020:0063.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att  alla regionfester/storsamlingar är inställda och att information om detta ska gå 

ut. 

att Inbjuda till videokonferensmöten tio kvällar i mitten av oktober (11-15/10 och 

18-22/10)  

att därefter uppmana församlingar att bearbeta områdena och inkomma med 

respons senast de 15 december. 

 

§ 92 Tillkommande ärenden 

 

§ 93 Kommande sammanträden 

 

§ 94 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) 

2020   

7/9, kl 17-20 KS Zoom 

18/9 KS Stockholm/digitalt 

18-27/9  KyrKo Stockholm/digitalt 

26/9 KS, konstituerande Stockholm/digitalt 

23-25/10 KS Stockholm/strakten/  

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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§ 95 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rodmar    Margareta Larsson 

Mötesordförande    Justerare 


