
 
PROTOKOLL 

Kyrkostyrelsen 
2020-09-07 

 
 
 

§ 96 Inledning 
§ 96.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Johan Adolfsson förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 96.2 Närvaro  

Samtliga närvarande. Hani Ghattas hade anmält sen ankomst. 

 

§ 96.3 Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Margareta Larsson att jämte mötesordförandena justera protokollet. 

 

Sammanträdesprotokoll §§ 96-104 

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, ej §§ 96-97 Andreas Möller 

Adjungerade:  

Lasse Svensson Kyrkoledare 

Olle Alkholm Biträdande kyrkoledare 

Ida Tonnvik, §§ 96-98, 100.9 Equmenias ordförande 

Victoria Gejrot 
Samordnare för kyrkoledning och 
förtroendemannaorganisation 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Susanne Rodmar, Johan Adolfsson Victoria Gejrot 

Justerare:  

Margareta Larsson  
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§ 96.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

 

§ 97 Tidigare protokoll 

Inga tidigare protokoll fanns färdiga att lägga till handlingarna vid detta sammanträde. 

 

§ 98 Rapporter 

§ 98.1 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson och Olle Alkholm lämnade en muntlig rapport. Bland annat handlade 

denna rapport om fortsatt planering inför den förestående kyrkokonferensen. Vidare gavs 

en rapport om det pågående arbetet med den internationella genomlysningen, där det 

tillskapats en arbetsgrupp med representanter från tre olika grupper: Kyrkostyrelsen, 

internationella enhetens arbetsgrupp och den av kyrkoledningen tillsatta Nationella 

referensgruppen för internationella frågor. Olle Alkholm gav en kort rapport från 

sammanträde med European Methodist Council och Lasse Svensson rapporterade från en 

temadag med Sveriges Frikyrkosamråd. Vidare rapporterades att kommunikationsenheten 

nu flyttat från Överås till lokalerna vid S:t Jakob i Göteborg 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 98.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

Susanne Rodmar rapporterade om ett möte med ordföranden i Equmeniakyrkan Arvika 

inför konferensen samt om en inbjudan att vara med vid återinvigningen av tavlan 

Baptisterna på Bromma folkhögskola den 18 september 2020. 

  

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 98.3 Rapport från Equmenia 

Ida Tonnvik rapporterade från Equmenia och från styrelsesammanträde 5-6 september, då 

även Equmenia beslutat om digitalt årsmöte. Riksstämman kommer att hållas 6-7 

november 2020 med hjälp av de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Två motioner har 

inkommit till årets stämma. Ida rapporterade också om oroligheter i Lövgärdet, där 

Equmenia bedriver ett scoutprojekt.  

Anna Kimming, som deltagit som kyrkostyrelsens representant i styrelsemötet, 

rapporterade om gott arbete och poängterade vikten av god kyrkostyrelserepresentation till 

Equmenia. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 
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§ 99 Ram för församlingsbidrag 2021 

Olle Alkholm föredrog handling med dnr 2020:0049 d. Margareta Larsson, ordförande i 

Fördelningsrådet, gav ytterligare upplysningar. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att fastställa ramen för församlingsbidrag för 2021 i enlighet med handlingen. 

 

§ 100 Inför kyrkokonferensen 2020 

§ 100.1 Program kyrkokonferensen 

Victoria Gejrot föredrog handlingar md dnr 2020:0051 i och j. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

att ge arbetsutskottet i uppdrag att granska återstående texter som behöver finnas i 

VoteIT. 

 

§ 100.2 Justerat förslag föredragningslista 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0051 k. Kyrkostyrelsen gjorde medskick 

angående numrering av den tillkommande punkten. 

 

Kyrkostyrelse beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 100.3 VoteIT-demonstration 

Victoria Gejrot visade kyrkostyrelsen hur Equmeniakyrkans VoteIT-instans ser ut och 

fungerar. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för demonstrationen. 

 

§ 100.4 Kyrkostyrelsens arbetssätt under konferensen 

Susanne Rodmar föredrog handlingar med dnr 2020:0051 l och m. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att organisera sitt arbete i enlighet med handlingarna. 

 

§ 100.5 Kyrkoledarvalet, inklusive rapport om utvärderingsprocess 

Eva-Lena Gustavsson rapporterade att man nu har ett förslag till ersättare för Erik Amnå 

som utredare. Som utredare föreslås PA Sahlberg. Lasse Svensson gjorde kyrkostyrelsen 

uppmärksam på att han och PA Sahlberg känner varandra väl sedan länge. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att PA Sahlberg får i uppdrag att genomföra utvärderingen av 

kyrkoledarvalsprocessen i enlighet med beslut från kyrkostyrelsen 2020-03-28. 

 

§ 100.6 Val till Ansvarsnämnden 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0069. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen att välja Ansvarsnämnd i enlighet med handlingen. 

 

§ 100.7 Avskiljning av missionär 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0070. Kyrkostyrelsen gjorde några 

redaktionella medskick till presentationen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen att till missionär avskilja Gunilla Eliasson. 

 

§ 100.8 Beslut om yttrande- och förslagsrätt 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0051 n. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att föreslå kyrkokonferensen att besluta om yttrande- och förslagsrätt i enlighet med 

handlingen. 

 

§ 100.9 Rättelse yttrande till motionerna 11-12 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2020:0071.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att i kyrkokonferensen i VoteIT publicera rättelse i enlighet med handlingen. 

att ge kyrkoledningen i uppdrag att återkomma till kyrkostyrelsen med en 

namnstandard för styrdokument och policies senast i december 2020. 

 

§ 101 Tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 
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§ 102 Kommande sammanträden 

 

§ 103 Kommande evenemang 
 

Equmenias sammanträden: 

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) 

 

§ 104 Avslutning  

Ordförande Susanne Rodmar avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

  

2020   

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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Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

Susanne Rodmar    Johan Adolfsson 

Mötesordförande    Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Margareta Larsson 

Justerare 


