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Hej! 
 
Kyrkostyrelsen har sammanträtt vid två tillfällen sedan kyrkokonferensen i september. 
Här kommer en sammanfattning av vilka frågor som är aktuella i styrelsens arbete. 
 
Styrelsen arbetar efter ett årshjul där de frågor och ärenden som är återkommande finns 
med. Förutom dessa frågor arbetar styrelsen med en rad andra ärenden som rör  
verksamhet och framtidsinriktning. Frågor av mer strategisk art behandlas ofta vid flera  
tillfällen innan beslut tas. 
 
Aktuellt från kyrkostyrelsen 
 

• Den nyvalda kyrkostyrelsen har tillsammans med den nyvalda kyrkoledningen lagt en 
gemensam grund genom att tillsammans gå igenom kyrkans styrdokument, 
väsentliga innehålls- och framtidsfrågor, aktuell verksamhet, organisation samt 
arbetssätt. Ett gott lagarbete är förutsättningen för en välfungerande styrelse och 
samspelet mellan kyrkoledning och styrelse. Tillsammans möts vi också i andakt, 
eftertanke, nattvardsfirande och gemenskap. 

• Kyrkoledningen har sedan kyrkokonferensen arbetat med inre organisation och 
arbetssätt. En första genomlysning har presenterats för styrelsen. Nu går arbetet 
vidare med samtal med medarbetare i Alvik och digitala möten med församlingar. En 
väsentlig fråga är hur den nationella organisationen på bästa sätt fungerar som stöd 
till församlingarna och utgör en väl fungerande struktur. 
Styrelsen får frågan på sitt bord igen i februari. 

• Styrelsen har också tagit emot PA Sahlbergs utvärdering av kyrkoledarvalet.            
Rapporten har sänts via mejl till alla församlingar och publicerats på webben. 
Styrelsen har ännu inte fattat beslut om åtgärder och hur rapporten följs upp. Det 
kommer att ske under början av vårterminen.  

             Styrelsen har särskilt noterat att det finns behov av att se över frågor om 
             kyrkoledning och gemensamt ledarskap, skrivningar i stadgarna samt att tydliggöra 
             ordningar och former vid kyrkoledarval. 

• Det pågår fortfarande en process kring överlämnande av ett antal frågor från 
bildarsamfunden till Equmeniakyrkan. Det gäller främst arkivfrågor och några 
internationella samarbeten. Vi intensifierar det arbetet med ambitionen att få alla 
frågor i hamn inom ramen för Equmeniakyrkan. 

• Genomlysningen av internationell mission pågår. Remisstiden är förlängd och det har 
hållits ett antal digitala mötesplatser kring genomlysningen. Det är glädjande med 
engagemanget och vi hoppas på många svar. Styrelsen får frågan på bordet igen i 
mars 2021. 



• Mandattiden för de regionala kyrkoledarna i region Mitt, Stockholm, Svealand och 
Syd går ut. Samtliga har ställt sig till förfogande för ytterligare en period. Ett brev går 
ut till samtliga församlingar för att lämna förslag. Beredningsarbetet leds av 
kyrkoledare Lasse Svensson. 

• Styrelsen kommer tillsammans med kyrkoledningen att börja arbeta med 
framtidsinriktning och det som tidigare kallats strategisk plattform. Arbetet påbörjas 
under våren och vi kommer att skapa delaktighet för regionerna och församlingarna. 

 
Det här var ett axplock från styrelsens pågående arbete, på återhörande.  
 
Med varma hälsningar i adventstid  
 
Kerstin Enlund 
Kyrkostyrelsens ordförande 
 
 
 
 
 
 
 


