Protokoll kyrkokonferensen 2020
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans nionde kyrkokonferens 18 – 27 september
2020. Vid konferensen deltog 723 ombud och 352 församlingar var
representerade. Kyrkokonferensen genomfördes digitalt i den digitala
mötesplattformen VoteIT och via webbsändningar då coronapandemin
förhindrade fysiska samlingar.
1. Inledning
Kyrkokonferensens inledning webbsändes. Olle Alkholm, biträdande kyrkoledare, Lasse Svensson,
kyrkoledare, och Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare, hälsade välkomna och ledde
kyrkokonferensen i en andakt. Kyrkostyrelsens ordförande Susanne Rodmar berättade om
konferensens förändrade förutsättningar och förklarade kyrkokonferensen öppnad.

2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Ordförande: Susanne Rodmar

2.1 Val av presidium
2.1.1 Informationssession
Valberedningens ordförande Tommy Aronsson presenterade i webbsändningen valberedningens
förslag. Förslaget till presidium hade funnits i föredragningslistan på sid. 6.
2.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fick det föreslagna presidiet glada tillrop.
2.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till presidium välja Sofia Eklund, ordförande, Carl Johan Berglund, vice ordförande, Helen
Åkerman, vice ordförande, Kim Lillskog, sekreterare, Tobias Olsson, sekreterare, Aron
Widforss, bildsekreterare och Victoria Gejrot, metodstödjare.

2.2 Val av protokolljusterare tillika rösträknare
2.2.1 Informationssession
Valberedningens ordförande Tommy Aronsson presenterade i webbsändningen valberedningens
förslag att till justerare tillika rösträknare välja Amanda Wedberg, Linköping, och Fredrik Södertun,
Helsingborg.
2.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fick de föreslagna protokolljusterarna tillika rösträknarna glada tillrop.
2.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till justerare tillika rösträknare välja Amanda Wedberg, Linköping, och Fredrik Södertun,
Helsingborg.
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3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
Ordförande: Susanne Rodmar
3.1 Informationssession
I VoteIT informerades om följande:
Equmeniakyrkans stadgar § 5.3 anger att kallelse till konferens ska utgå senast sex månader före
konferensen. Kyrkokonferensen 2020 var planerad att hållas i Malmö 21-23 maj, och kallelse till den
gick ut 14 oktober 2019. Under våren 2020 påverkade covid-19-pandemin allas tillvaro och planerna
behövde ändras.
Den 28 mars 2020 meddelades alla församlingar och vid tidpunkten anmälda ombud att
kyrkokonferensen skulle flyttas till den 18-20 september och hållas i Stockholm, men att ett digitalt
alternativ också förbereddes om det skulle behövas. Denna information lades också upp på
Equmeniakyrkans webbplats.
Den 17 juni 2020 meddelades att kyrkokonferensen skulle bli digital och hållas 18-27 september 2020
i den digitala mötesplattformen VoteIT.
3.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
anse kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.

4. Kyrkokonferensens arbetssätt
Ordförande: Susanne Rodmar
4.1 Informationssession
I förberedelserna av årets kyrkokonferens var Equmeniakyrkans Manual för beslutsfattande
vägledande där så var möjligt, men det digitala mötet kunde inte helt och hållet genomföras i enlighet
med manualen. I och med att mötet blev digitalt och ägde rum i VoteIT fick det till exempel följden
att alla diskussioner var textbaserade och alla beslut fattades med sluten omröstning.
Konferensens arbetssätt presenterades i VoteIT och VoteIT:s olika funktioner presenterades i förväg i
flera av Equmeniakyrkans digitala kanaler samt i VoteIT.
Kyrkostyrelsen anmälde följande personer för yttrande- och förslagsrätt i konferensen:
Linnéa Lidskog, handläggare medarbetarrekrytering pastorer
Marie Lindholm, handläggare medarbetarrekrytering diakoner
Klas Johansson, chef för lednings- och verksamhetsstöd
Gerard Willemsen, chef för internationella enheten
Pär Alfredsson, chef för nationella enheten
George Olvik, kommunikationschef
Sara Lindblad, ekonomichef
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Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia
Ann-Christin Lindbom, ordförande verksamhetsgranskande utskottet
Tommy Aronsson, ordförande valberedningen
Urban Erestam, vice ordförande valberedningen
Motionärer som ej är ombud, vilka ges yttrande- och förslagsrätt på den motion de företräder.
4.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT lyftes ett önskemål om möjlighet till anonymitet i diskussionsfälten.
VoteITs diskussionsfält jämfördes med tidigare kyrkokonferensers samtalstorg och de post-it-lappar
som kunnat användas i samtalet vid de olika punkterna.
4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
anta föreslaget arbetssätt, samt
att
ta emot kyrkostyrelsens anmälan om yttrande- och förslagsrätt till konferensen.

5. Fastställande av föredragningslista
Ordförande: Susanne Rodmar
5.1 Informationssession
Föredragningslistan hade publicerats på Equmeniakyrkans webbplats inför konferensen. Till den
föredragningslistan önskade kyrkostyrelsen lägga till en punkt angående avskiljning av missionär.
Utöver det tillägget gjordes följande förändringar:
Punkt 10 delades upp i underpunkter för att tydliggöra beslutsgången, där 10.1 var öppen för
medskick till utvärderingen av kyrkostyrelsens arbete med valet av biträdande kyrkoledare, 10.2
behandlade val av kyrkoledare och 10.3 behandlade val av biträdande kyrkoledare.
I punkt 2 lades underpunkterna om justerare och rösträknare samman. Vid en ordinarie
kyrkokonferens behövs en mängd rösträknare för att kunna utföra uppdraget. I VoteIT är behovet
annorlunda, eftersom systemet sköter själva räknandet, vilket gör att två personer samtidigt kan vara
justerare och rösträknare.
I punkt 29 lades underpunkterna i 29.1 och 29.2 samman.
5.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa föredragningslistan.

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019
Ordförande: Carl Johan Berglund
6.1 Informationssession
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen hade funnits att läsa på Equmeniakyrkans webbplats.
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6.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT diskuterades vikten av Equmeniakyrkans miljö- och klimatarbete, behovet
av en analys av en vikande trend i fråga om medlemsantal samt behovet av ett ökat engagemang för
de internationella frågorna.
6.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
lägga verksamhetsberättelse och årsredovisning till handlingarna, samt
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att i kommande verksamhetsberättelser utförligt analysera
Equmeniakyrkans medlemsutveckling och situationen i olika regioner och grupper av
församlingar.

7. Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande
Ordförande: Carl Johan Berglund
7.1 Informationssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande för 2019 hade funnits att läsa
på Equmeniakyrkans webbplats.
7.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT kommenterades verksamhetsgranskande utskottets uttalande kring
församlingarnas givande och Equmeniakyrkans insamlingsarbete. Det uppmärksammades att
Vårgårda möte sker de år Sverige har kommun-, landstings- och riksdagsval och inte årligen som det
stod i verksamhetsgranskande utskottets rapport.
7.3 Beslutssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande lades till handlingarna.

8. Fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande: Carl Johan Berglund
8.1 Informationssession
Revisorerna tillstyrkte att resultat- och balansräkningen fastställdes.
8.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
8.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

9. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
Ordförande: Carl Johan Berglund
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9.1 Informationssession
Revisorerna tillstyrkte att kyrkostyrelsen och kyrkoledaren beviljades ansvarsfrihet.
9.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
9.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
att bevilja kyrkostyrelseledamöterna och kyrkoledaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

10. Val av kyrkoledare
Ordförande: Sofia Eklund

10.1 Om kyrkoledarvalsprocessen
Kyrkostyrelsen presenterade sitt förslag till kyrkoledare och biträdande kyrkoledare den 10 februari
2020. Kyrkostyrelsen hade uppfattat att det fanns frågor och synpunkter som gällde processen och
ville därför öppna upp en plats i förhandlingarna för att ta emot synpunkter och besvara frågor kring
denna. Denna punkt öppnades upp i VoteIT och inläggen i diskussionsfältet blev medskick till
utvärderingsprocessen.

10.2 Val av kyrkoledare
10.2.1 Informationssession
Lasse Svensson, kyrkoledare, hade meddelat kyrkostyrelsen att han ställt sig till förfogande för
ytterligare en mandatperiod om fyra år. Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen att välja Lasse
Svensson som kyrkoledare.
10.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttryckte flera ombud sitt stöd för Lasse Svensson.
10.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till kyrkoledare välja Lasse Svensson.

10.3 Val av biträdande kyrkoledare
10.3.1 Informationssession
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen att välja Joakim Hagerius och Karin Wiborn till biträdande
kyrkoledare.
10.3.2 Övervägandesession
Equmeniakyrkan Arvika föreslog Linda Alexandersson som ytterligare en kandidat till uppdraget som
biträdande kyrkoledare.
Diskussionsfältet fylldes med motiveringar och pläderingar för de olika kandidaterna.
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10.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till biträdande kyrkoledare välja Joakim Hagerius, samt
att
till biträdande kyrkoledare välja Karin Wiborn.

11. Val av regional kyrkoledare i Region Öst
Ordförande: Sofia Eklund
11.1 Informationssession
Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen att välja Johan Einarsson till regional kyrkoledare i Region
Öst.
11.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttryckte flera ombud sitt stöd för Johan Einarsson.
10.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till regional kyrkoledare i Region Öst välja Johan Einarsson.

12. Verksamhetsplan och budget
Ordförande: Sofia Eklund

12.1 Rapport angående arbetet med innevarande verksamhetsplan (VP 19-22)
12.1.1 Informationssession
Rapport om arbetet med innevarande verksamhetsplan hade funnits att läsa i föredragningslistan på
s. 7.
12.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet om hur verksamhetsplanens mål och dess mätbarhet bör
formuleras.
12.1.3 Beslutssession
Rapporten angående arbetet med innevarande verksamhetsplan (VP 19-22) lades till handlingarna.

12.2 Förslag till rambudget för 2021 och prognos för 2022
12.2.1 Informationssession
Förslaget till rambudget 2021 och prognos för 2022 hade funnits i föredragningslistan på s. 48–49.
12.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet till stor del om uppställningen av budgeten och hur
innehållet kommuniceras. Några tilläggsförslag lades i sådana frågor.
Samtalet handlade också om planerade besparingar i förslaget till rambudget, där olika åsikter har
funnits om hur detta skulle göras. Några förslag lades fram, där kyrkostyrelsen inkom med
motförslag.
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12.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
rambudgeten för 2021 ska innehålla en förväntad intäktsökning och/eller besparing om 4,5
mkr,
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att titta på kommunikationen av ändamålsbestämda gåvor så att arv
och gåvor helst inkommer utan att öronmärkas och att istället kyrkan, dess ledning och
ytterst kyrkokonferens ges förtroende att använda dem till, från tid till annan, bästa ändamål,
att
ge kyrkostyrelsen mandat att göra de nödvändiga besparingar som behövs för att uppnå
rambudgeten, samt
att
anta den av kyrkostyrelsen föreslagna rambudgeten för 2021 med av kyrkokonferensen
beslutade tilläggsdirektiv.
Kyrkokonferensen ansåg följande förslag besvarade:
● att uppdra åt kyrkostyrelsen att undersöka om något av de 112 miljoner kr som finns i
ändamålsbestämda medel under de närmaste fem åren kan användas för att täcka nödvändiga
åtgärder för Equmeniakyrkans överlevnad nationellt och internationellt, och återkomma med
ett sådant förslag till nästa kyrkokonferens.
● att en mera detaljerad bild över ekonomin tas fram av insamlingar, bidrag och kostnader i
förhållande till verksamheterna ges, för att underlätta förståelsen av ekonomin.
● att bidra till en helhetsbild av Equmeniakyrkans verksamheter i Sverige och andra länder
genom att ta fram uppgifter om församlingarnas samlade ekonomi i Sverige, i samråd med ett
antal församlingar med intresse för frågan.

13. Motioner
13.1 Motion om andlig vägledning och retreat
Ordförande: Helen Åkerman
13.1.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 8–9.
13.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades flera idéer om hur andlig vägledning och retreat kan
uppmärksammas i utbildning och fortbildning och i Equmeniakyrkans församlingar. Även inlägg som
lyfte röster från utbildningarna där retreat inte upplevs som en form som passar alla fanns att läsa.
I diskussionen fanns både inlägg som framhöll vikten av motionärernas önskan om att ännu tydligare
göra plats för andlig vägledning och retreat i utbildningarna, och inlägg som beskrev upplevelsen av
att mycket av det motionärerna efterfrågar redan arbetades med i Equmeniakyrkan och hos
utbildningsinstitutionerna.
Kyrkostyrelsen önskade istället för motionärernas förslag ett uppdrag från konferensen att bevaka
frågan och återrapportera i kyrkokonferensen 2022.
13.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
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att

att

retreat och andlig vägledning finns med som en tydlig del i en av Equmeniakyrkans tjänster
med uppdrag och tid, att bevaka och utveckla dessa, för medarbetare, församlingar och
enskilda, samt
uppdra åt kyrkostyrelsen att bevaka att andlig vägledning har en fortsatt tydlig plats i
utbildning och fortbildning för medarbetare i Equmeniakyrkan. Rapport lämnas i
kyrkokonferensen 2022.

13.2 Motion om avskiljning av församlingsmusiker
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.2.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 10–11.
13.2.2 Övervägandesession
I diskussionfältet i VoteIT handlade samtalet om församlingsmusikers uppdrag och ställning i
Equmeniakyrkan samt synen på avskiljning och den särskilda tjänsten i Equmeniakyrkan.
Motionärerna lyfte fram hur de uppfattar att församlingsmusikernas tjänster ofta innefattar ett andligt
ledarskap och önskade att möjligheter till en avskiljningsakt utforskades. Utifrån det lyftes
funderingar kring vad som skulle gälla för en sådan avskiljning och frågor om vilka konsekvenser det
skulle få för andra uppdrags ställning i församlingarna.
13.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda hur Equmeniakyrkan kan bejaka och bekräfta
församlingsmusikers kallelse att tjäna i församlingen med sina särskilda gåvor och
kunskaper.

13.3 Motion om att mötas och lära via nätet
Ordförande: Helen Åkerman
13.3.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 11–12.
13.3.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT konstaterades det att vi vid tidpunkten för konferensen levde under andra
förutsättningar än när motionen skrevs. I diskussionen framkom det att det, även om kunskapsläget
förändrats drastiskt, fanns en önskan om och behov av strategiskt tänkande i frågan och om att
kunskap och teologi kring att vara digital kyrka samlas och tillgängliggörs för församlingarna.
13.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för hur vi blir en kyrka som använder nätet
som ett viktigt redskap i möten mellan personer och församlingar i Equmeniakyrkan, samt
att
skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte kring den digitala utvecklingen församlingarna har
genomgått.

8

13.4 Motion om ny struktur för samverkan i Equmeniakyrkan
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.4.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 13–14.
13.4.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttrycktes behovet av större samverkan mellan församlingarna i
Equmeniakyrkan. I diskussionen hördes både positiva och tveksamma röster. Tveksamhet rådde inför
om alla församlingar vill vara med i en sådan ordning medan andra lyfte exempel på hur samverkan
redan fungerade mellan församlingar. Även fadderrelationer mellan församlingar lyftes som ett gott
exempel på samverkan.
13.4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att verka för att stärka samverkan mellan församlingar, så att alla
församlingar som så önskar får delta i en fadderrelation, ett nätverk, ett samverkansområde
eller en växtpool.

13.5 Motion om sommarpastorer
Ordförande: Helen Åkerman
13.5.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 14–15.
13.5.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT framkom det att motionären önskade ökat stöd till församlingarna för att
ha råd att anställa en sommarpastor. Kyrkostyrelsen yrkade avslag med motiveringen att det finns
möjlighet att söka stöd inom ramen för församlingsbidraget och att kyrkans budget inte kan rymma
den kostnadsposten också. Det lyftes invändningar mot detta med motiveringen att
församlingsbidraget har en för omständig ansökningsprocess med krav på tidig ansökan. Utifrån detta
föreslogs det att kyrkostyrelsen skulle få i uppdrag att se över och om möjligt underlätta
ansökningsprocessen.
Sofia Camnerin, i sin roll som biträdande rektor på Teologiska högskolan, och Linnéa Lidskog,
handläggare för medarbetarrekrytering, svarade på en fråga att tjänst i församling har betydelse för de
blivande pastorernas erfarenhet och mognad samt att högskolan också erbjuder verksamhetsförlagd
utbildning inom ramen för studierna och deras finansiering.
13.5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
avslå förslaget att ekonomiskt stöd för att anställa sommarpastor instiftas, samt
att
avslå förslaget att uppdra åt kyrkostyrelsen att se över ansökningsprocessen för
församlingsbidraget för att om möjligt underlätta för församlingarna att ansöka.

13.6 Motion om församlingstillväxt
Ordförande: Sofia Eklund
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13.6.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 15–16.
13.6.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT var motionärerna och kyrkostyrelsen överens om vikten av stöd till
församlingsplantering. Däremot fanns olika tankar om hur resurser skulle fördelas och hur arbetet
skulle gå vidare, på kort och lång sikt.
13.6.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att i kommande budgetarbete undersöka möjligheten att omfördela
resurser till det församlingsgrundande arbetet när behovet ökar.
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att undersöka hur samarbetet med Apg29 Pionjär skulle kunna
utvecklas och återkomma till konferensen 2021 med en rapport.
att
samfundet står för kostnaderna för ledare inom Apg29 Pionjär
att
motionen skickas till kyrkostyrelsen för ytterligare beredning och att kyrkokonferensen 2021
får återkomma i frågan.
Kyrkokonferensen ansåg följande förslag besvarade:
● att samfundet anordnar träffar för engagerade personer i moderförsamlingar och
pionjärförsamlingar, nationellt och/eller regionsvis, för att inspireras, utbyta goda exempel
samt dryfta problem.
● att stödstrukturer utarbetas av samfundet både för start, uppbyggnad och frivilligledning i nya
församlingar samt för hur moderförsamlingar ska arbeta med sitt stöd.

13.7 Motion om återkoppling av insamling
Ordförande: Sofia Eklund
13.7.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 16–20.
13.7.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT innehöll samtalet stöd för motionärernas förslag om ökad återkoppling till
församlingar och regioner gällande insamlingar men också invändningar som bottnar i vilket behov
som finns av utökad återkoppling och vilken administration det medför. I diskussionen lyfte kansliet
och styrelsen fram hur återredovisning skedde vid tidpunkten för konferensen och vilken återkoppling
som var på väg att införas. Kyrkostyrelsen anförde redan i sitt motionssvar att de ville att diskussionen
skulle föras i samband med kommande genomlysningar, vilket alla i samtalet ställde sig bakom.
Några ytterligare tilläggsförslag hade kommit fram genom samtalet, både om ökad återkoppling och
om att utvärdera rapporterna om insamlingsresultat.
13.7.3 Beslutssession
Kyrkokonferen beslutade
att
fortsätta diskussionen om gemensamma insamlingar vid den planerade genomlysningen
under hösten 2020, samt
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att

resultatet av det gemensamma internationella offrandet aggregeras och presenteras per
region. Det gäller även projektinsamlingar för internationellt samarbete.

13.8 Motion om förändring av insamlingsperioden för internationell mission
Ordförande: Sofia Eklund
13.8.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 18–20.
13.8.2 Övervägandesession
I diskussionfältet i VoteIT valde kyrkostyrelsen att inte ta ställning till om insamlingsperioden skulle
flyttas eller ej, och föreslog istället att diskussionen skulle föras i samband med kommande
genomlysningar, vilket motionärerna ställde sig bakom.
13.8.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
ta upp förslaget om ändrad insamlingsperiod vid den planerade genomlysningen under
hösten 2020 och i remissen till församlingarna för samråd.

13.9 Motion om kyrkoavgift till det internationella arbetet
Ordförande: Sofia Eklund
13.9.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 19–20.
13.9.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet främst om fördelning av insamlade medel: om mer ska
ges till internationellt arbete är det någon annan del av verksamheten som får mindre, där främst den
lokala församlingen lyftes fram. Det lyftes också fram vilka tidigare beslut som fanns om hur
kyrkoavgiften skulle användas. Under diskussionens gång ändrades förslaget, för att möjliggöra
bredare stöd, till att medel insamlade via kyrkoavgiften ska kunna stödja den lokala församlingen och
alla delar av Equmeniakyrkans gemensamma nationella och internationella arbete.
Kyrkostyrelsen yrkade avslag, med hänvisning till vad som kommit fram i diskussionen om beslut i
tidigare konferenser och tog också upp att det skulle innebära en oönskad detaljstyrning, samt att
gemensamma åtaganden i mission även fortsättningsvis kan finansieras på andra sätt.
Avslag i frågan skulle betyda att kyrkoavgiften bibehölls enligt den fördelning och procentsats som
beslutats om i tidigare kyrkokonferens.

13.9.3 Beslutssession
Kyrkokonferen beslutade
att
avslå förslaget att medel insamlade via kyrkoavgiften skall kunna stödja den lokala
församlingen och alla delar av Equmeniakyrkans gemensamma nationella och
internationella arbete, samt att den procentuella fördelningen mellan olika ändamål beslutas
årligen i samband med budgetarbetet.
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13.10 Motion om mänskliga rättigheter i Filippinerna
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.10.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 20–22.
13.10.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT kom motionärer och kyrkostyrelse överens om ett gemensamt förslag till
beslut.
13.10.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att undersöka om det finns förutsättningar för en gemensam
uppvaktning av lämpliga myndigheter angående situationen i Filippinerna, alternativt söka
andra vägar att aktivt agera i frågan.

13.11 Motion om barnen i Equmeniakyrkan
Ordförande: Helen Åkerman
13.11.1 Informationsession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 22–24.
13.11.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fördes ett samtal om barnens plats i kyrkan. Kyrkostyrelsen formulerade
ett förslag till beslut att tillsammans med Equmenia, utifrån motionärens intentioner, arbeta fram en
plan för arbetet med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer inför kyrkokonferensen 2022.
13.11.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att arbeta för att kyrkokonferensen i fortsättningen är en konferens
för alla åldrar och ett gemensamt möte med Jesus som förvandlar dig, mig och världen, där
konferensens samtliga delar utmanas att bli tillgängliga för alla åldrar,
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att utarbeta utbildningar om barns tro och andliga utveckling,
att
dessa utbildningar om barns tro och andliga utveckling arrangeras för barnledare och
medarbetare i våra församlingar och föreningar samt att ämnet tydligt lyfts fram i
fortbildningar av medarbetare och utbildning av nya medarbetare för att skapa kunskap om
barnens centrala plats i Guds rike och vår kyrka, samt
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2022 tillsammans med Equmenia arbeta
fram en plan för arbetet med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer. Detta utifrån
motionärens intentioner, materialet från region Syd, erfarenheter av arbetet med Unga
Vuxna, erfarenheter från anställda medarbetare i Syd med särskilt fokus på konfirmation,
barn och familj och erfarenheter från övriga regionalt anställda för Equmenia.

13.12 Motion om barns rätt till andlig utveckling
Ordförande: Helen Åkerman
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13.12.1 Informationsession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 23–24.
13.12.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT reagerade Equmenia, som var motionären, på kyrkostyrelsens yttrande
med att de beskrivna åtgärderna inte var tillräckliga och sökte konferensens stöd för konkreta
åtgärder.
I samtalet uppkom också tankar om att Equmeniakyrkan skulle initiera samtal mellan representanter
från olika livsåskådningar och civilsamhället, politiker och skolan för att tala om alla barns rätt till
andlig utveckling. Samtalet om barns rättigheter vidgades också till att införliva även stöd till
föräldrar och andra vuxna genom församlingen.
13.12.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
Equmeniakyrkan som en kyrka för hela livet ser på barns rätt till andlig utveckling som en
prioriterad fråga och lyfter det i opinionsbildning, samt
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsammans med Equmenia arbeta fram en plan för arbetet med
barn, unga vuxna och familjer utifrån motionärernas intentioner, materialet från region Syd,
erfarenheterna av arbetet med Unga Vuxna samt erfarenheter från regionalt anställda, och
sedan återkomma med konkreta förslag till kyrkokonferensen 2022.

13.13 Motion om en kyrka även för kommande generationer
Ordförande: Helen Åkerman
13.13.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 24–26.
13.13.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT hamnade för en del fokus på att flera av motionärens förslag rymmer
procentsatser som mål för hur fördelningen i åldrar bör se ut i olika sammanhang. Mycket av samtalet
rörde sig kring detta där några tyckte att procenttal eller kvotering var helt ointressant samtidigt som
andra tyckte att det var viktigt för att säkra kunskapsöverföring, möjliggöra erfarenhetsutbyte och
skapa engagemang genom en tro på att Guds rike speglas genom olika generationer.
En annan synpunkt var att även om barnen och de kommande generationerna är viktiga, så måste vi
fokusera på varför vi är kyrka, varför vi har valt att följa Jesus Kristus.
Equmenia bejakade motionens intentioner.
Motionären önskade även att få se en sammanställning av vilka som ingår i olika
grupper/råd/kommittéer på webbplatsen samt önskade en redovisning av arbetet vid kyrkokonferensen
2022.
13.13.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen samt alla arbetsgrupper inom Equmeniakyrkan att aktivt arbeta
utifrån ett framtidsperspektiv som syftar till att nya generationer ska komma till tro och
finna sin plats i Equmeniakyrkan,
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att

att
att
att
att

uppdra åt kyrkostyrelsen att tydliggöra samverkanspunkterna med Equmenia i målgrupper
och verksamheter som går utanför åldersgruppen 0-25 år, men ändå berör Equmenias
verksamhetsplan,
uppdra åt kyrkostyrelsen att, med inspiration av 30/30, skapa ett ledarskapsprogram för
personer i 30-årsåldern för att utöka kompetensen inom och intresset för organisationen,
uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsammans med Equmenia arbeta fram en plan för arbetet med
barn, unga vuxna och familjer utifrån motionärernas intentioner,
uppdra åt kyrkostyrelsen att till kyrkokonferensen 2022 redovisa hur frågan har behandlats
och bearbetats, samt
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta fram en gemensam bön för barn och deras familjer som kan
användas vid gudstjänster i Equmeniakyrkans församlingar.

13.14 Motion om vägledning i frågor om medlemskap
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.14.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 26–29.
13.14.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fördes ett samtal om medlemskap varav en del av samtalet fokuserade på
hur församlingen möter inaktiva medlemmar. Kyrkostyrelsen och motionärerna landade i ett
gemensamt förslag.
En fråga om kyrkohandbokens formuleringar kring välkomnande av medlem ställdes och besvarades
av kyrkostyrelsen. Frågeställaren saknade en bekräftelse av tron på Jesus Kristus i en av frågorna som
ställs vid välkomnande av medlem. Kyrkostyrelsen svarade att bekräftelse av tron kan ske antingen i
gudstjänst eller i samtal med församlingens föreståndare.
13.14.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att ta initiativ till att i bred dialog med Equmeniakyrkans
församlingar ta fram riktlinjer och samtalsunderlag för hur församlingarna ska hantera
principiella och praktiska frågor rörande medlemskap.

13.15 Motion om Equmeniakyrkans visionsformulering
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.15.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 29–30.
13.15.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT förtydligade motionärerna sin intention då de uppfattade på
kyrkostyrelsens svar att man talade om olika saker. Motionären ser förändringen av visionen som en
biprodukt av en reflektion kring hur den gudsbild som finns i Equmeniakyrkan uttrycks och hur man
tillgängliggör tron och gemenskapen på bästa sätt. Både motionärerna och kyrkostyrelsen såg fram
emot fortsatta samtal om tro, teologi och tillgänglighet.
I samtalet hördes också röster som förordade att behålla nuvarande visionsformulering.
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13.15.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
Equmeniakyrkans vision behåller nuvarande formulering, samt
att
uppdra åt kyrkostyrelsen och kyrkoledaren att fortsatt verka för breda samtal i
Equmeniakyrkan om hur vi uttrycker och förmedlar tro och teologi på ett öppet och
inbjudande sätt.

13.16 Motion om kapitalplacering och klimatomställning
Ordförande: Sofia Eklund
13.16.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 30–32.
13.16.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet framför allt om vilka placeringsformer som är lämpliga
för Equmeniakyrkan, och hur motionens intention utifrån det kunde lyftas fram. Alla som deltog i
diskussionen ställde sig bakom förslaget som togs upp till omröstning.
13.16.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
framhålla vikten av att kyrkostyrelsen placerar Equmeniakyrkans kapital i fonder som
främjar klimatomställning och en hållbar utveckling och därmed anse motionen besvarad.

13.17 Motion om gemensam statistikblankett
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.17.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på s. 32–33.
13.17.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT tyckte de som engagerade sig i samtalet att det var viktigt att hitta en enkel
lösning för de församlingar som lämnar in statistik på flera håll. Även Studieförbundet Bilda nämndes
som en part församlingar lämnar uppgifter till.
13.17.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att undersöka möjligheten att skapa en gemensam statistikblankett
som tillgodoser flera samfunds behov av att lämna uppgifter till Myndigheten för stöd till
trossamfund (SST) och Studieförbundet Bilda.

14. Rapport från Equmenia
Ordförande: Helen Åkerman
Följande hälsning lämnades av Equmenia i VoteIT:
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”Där barn och unga växer i gemenskap med varandra och Jesus”, så lyder Equmenias vision och allt vi
gör handlar om det, på tusen olika sätt. Att få vara en plats dit barn och unga får komma med det de är,
fundera över livets stora frågor och få upptäcka och erfara den Jesus som bär genom allt. Mitt i en
omvälvande kris är detta kanske mer angeläget än någonsin, att när mycket ställer in så ställer vi oss upp
och får vara en del av den kyrka som är hoppet för vår värld, som är livsavgörande för många barn och
unga.
För några veckor sedan kom BRIS med en rapport om barns och ungas mående under den sommar som
just passerat. Samtalen till dem har ökat rejält och de samtal som ökat mest är de som handlar om
nedstämdhet och deppighet, samt samtal om rädsla för döden. Här har vi som kristen barn- och
ungdomsorganisation så mycket att komma med och våra föreningar är på många håll en fast punkt i
tillvaron i denna turbulenta tid.
Mycket av vår tid under våren och sommaren har gått till att hjälpa våra föreningar att hitta rätt väg i
pandemin och arbeta för att hålla igång verksamheten på ett coronasäkert sätt. Många frågor har rört läger
och hajker och det har varit roligt mitt i allt att se den kreativitetet och kämparglöd som funnits i många
föreningar och att det genomförts en hel del trots allt, utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Vi är så stolta över alla equmeniaföreningar som runt om i landet håller igång och håller fast vid det de
har att ge, trots att omständigheterna har förändrats. Och vår roll i den här hösten är att lägga örat till
marken och lyssna, förstå och agera på ett sätt som hjälper alla dessa föreningar att göra en verksamhet
som möter de behov som finns. Men också lyssna uppåt och be om att vi ska få hitta rätt väg vidare.
Vi vill nämna ett axplock av delar i vårt arbete som vi jobbar med just nu. Till exempel vill vi sprida vår
nya vår webbutbildning Led med ditt liv. Det känns roligt att vi kunnat lansera den nu när många
spenderat mer tid hemma och verksamheten på många ställen gått på sparlåga. För en del ledargrupper
finns det mer tid att ta sig an webbutbildningen och vi har haft ett webinar för att introducera utbildningen
och hur man kan jobba med den. I korta drag innehåller utbildningen 36 korta filmer med korta frågor till
hjälp för samtal.
Vi är glada att den nationella scoutsamlingen Panorama som vi skulle haft i våras nu är möjlig att köra i
höst. Målgruppen är scouter i 16–25-årsåldern. Platserna fylldes snabbt då vi inte får vara mer än 50
personer. Syftet med Panorama är bland annat att ge en plattform och ett nätverk för vidare engagemang
inom Equmenia och Equmeniakyrkan.
Suntprat är vårt projekt som handlar om att få igång samtal med unga kring ämnen såsom sociala medier,
gaming, nätporr, alkohol och andra droger. Vi har utvecklat en mängd olika material och skapat
mötesplatser för att låta samtalen kring svåra ämnen ta plats. Vi märker att det finns ett stort intresse kring
just Suntprat och de ämnen som tas upp där, och vi tror att vi är helt rätt ute när vi försöker hitta vägar att
samtala med unga om saker som de möter i sin vardag.
Vi har fattat beslut om att ha en digital riksstämma och att föreningarna då träffas i sina lokaler för att
tillsammans delta i riksstämman. Vår förhoppning är att vi kan nå ännu fler än de som skulle åkt på
riksstämman i och med att även de som inte är ombud har möjlighet att vara med. Kyrkokonferensen
kommer naturligtvis ge oss erfarenheter som vi tar med oss för att kunna göra en så bra stämma som
möjligt!
I tider som dessa vill vi påminnas om att vi tror ju på en Gud som gång på gång vänt kris till kraft. Detta
mönster upprepar sig i den kristna historien. Från död till liv. Från mörker till ljus. Och så många gånger
genom historien har det ju varit så att när det sett ut som att allt var över så har Gud öppnat en väg. Mitt i
allt det svåra kan vi inte låta bli att också vara nyfiken på hur Gud kommer att använda den här tiden för
att göra något nytt, i oss var och en, i Equmenia, i vår värld.

I diskussionsfältet i VoteIT framfördes tack till Equmenia för det viktiga arbete de gör. Det delades
även erfarenheter, idéer och utmaningar från barn- och ungdomsverksamheten i ombudens
församlingar och föreningar.
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15. Kyrkosynsfrågor
Ordförande: Carl Johan Berglund

15.1 Relationen mellan kyrkan och de ordinerade medarbetarna
15.1.1 Informationssession
Kyrkostyrelsens proposition hade funnits i föredragningslistan på s. 33–36.
15.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttrycktes uppskattning kring intentionen att tydligare innesluta
ordinerade medarbetare i annan tjänst än församlingstjänst i gemenskap samt i det som beskrivs som
ömsesidigt beroende. Samtidigt lyfte några fram att förslaget lämnade mer att önska i fråga om
omsorg om de ordinerade medarbetarna. Det yrkades på återremiss för ytterligare beredning av
frågan. Kyrkostyrelsen påminde om att frågan varit uppe för samtal i kyrkokonferensen vid flera
tillfällen tidigare och ansåg att återremiss inte var nödvändig.
15.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
avslå förslaget om återremiss och fatta beslut i år,
att
kyrkans omsorg och tillsyn gällande alla de ordinerade medarbetarna, även de diakoner och
pastorer som finns i ett annat yrke eller är pensionerade, ska uttryckas och utövas. Denna
omsorg skall som minst ta sig uttryck i en årlig samling för respektive kategori som nämnts i
kyrkostyrelsens framställning,
att
uppmana församling och medarbetare att leva i ett ömsesidigt beroende exempelvis så som
det har beskrivits i kyrkostyrelsens framställning, samt
att
huvudlinjen är att ordinerad medarbetare är medlem i en av Equmeniakyrkans församlingar,
men om huvudlinjen av olika skäl inte kan följas utgör personens ordination tillräckligt band
till Equmeniakyrkan.

15.2 Pastorer, diakoner och församlingsledning
15.2.1 Informationssession
Kyrkostyrelsens proposition hade funnits i föredragningslistan på s. 37–39.
15.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT rörde sig samtalet om församlingsföreståndarens roll. Även
församlingsmötet som församlingens högsta beslutande organ betonades. Det önskades även att
konferensen eller Equmeniakyrkan undvek nationella rekommendationer för hur uppgifter fördelas
och beskrivs i församlingen.
Ett förslag att återremittera frågan till styrelsen lyftes för att få en djupare dialog med medlemmar och
medarbetare i hopp om att nå större konsensus i frågan. Kyrkostyrelsen menade att eftersom samtalet
hade förts vid de senaste två kyrkokonferenserna och var tänkt att fortsätta vid nästa kyrkokonferens
var återremiss inte nödvändigt.
15.2.3 Beslutssession
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Kyrkokonferensen beslutade
att
avslå förslaget om återremiss och fatta beslut i år,
att
bekräfta att vi i Equmeniakyrkan ser att den särskilda tjänsten i Equmeniakyrkan är diakon
och pastor. De har olika tyngdpunkt och utgör överlappande delar i den särskilda tjänsten,
att
kyrkostyrelsens framställning tillsammans med de andra kyrkosynsdokumenten läses och
bearbetas under det kommande året i medarbetarsamlingar, regionråd mm.,
att
bekräfta att det är församlingen som utser sin församlingsföreståndare. Det skall
företrädesvis vara en person som är ordinerad i eller mottagen av Equmeniakyrkan, men kan
även vara en person som inte är ordinerad eller mottagen,
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att skriva fram fler tydliga rekommendationer kring
föreståndarskap och återkomma med dessa till kyrkokonferensen 2021, samt
att
bekräfta att det i vår kyrkosyn ingår att församlingsmötet är församlingens högsta beslutande
organ. Församlingsmötet ger uppdrag till styrelsen som i sin tur kan delegera frågor vidare
till t ex ordförande eller församlingsföreståndare. Styrelsen och föreståndaren ansvarar
tillsammans för att leda församlingens arbete utifrån församlingsmötets beslut.

15.3 Lokalpastor
15.3.1 Informationssession
Kyrkostyrelsens proposition hade funnits i föredragningslistan på s. 40.
15.3.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT väcktes många frågor, bland annat om beteckningen "lokalpastor" och
tidsbegränsningen som föreslogs.
Flera ombud yrkade på återremiss. Kyrkostyrelsen såg att det verkade finnas anledning att bearbeta
eller omarbeta förslaget, och ställdes sig därför bakom en återremiss av hela frågan. Kyrkostyrelsen
meddelade att den diskussion som fördes i VoteIT skulle tas i beaktande i det vidare arbetet, om
konferensen beslutade att återremittera frågan. Detta inkluderade även de förslag om begrepp som
fördes fram.
15.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
återremittera frågan om lokalpastor till kyrkostyrelsen för ytterligare bearbetning vad gäller
benämning, status och villkor.

16. Utbildningar
Ordförande: Helen Åkerman
16.1 Informationssession
Kyrkostyrelsens proposition hade funnits i föredragningslistan på s. 40–44.
16.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT diskuterades svårigheterna i att i kyrkokonferensen besluta om detaljer. I
samtalet lyftes ytterligare aspekter som man önskar att kyrkostyrelsen tar hänsyn till. Dessa var bland
annat möjligheten för Equmeniakyrkans diakoner att kunna tjänstgöra som diakoner i Svenska kyrkan,
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behovet av kunskap i internationell mission för kyrkans medarbetare, utbildning för missionärer och
missionsarbetare, utveckling kring hur studenternas personliga utveckling och helgelse kan stödjas,
utbildning i ledarskap för tjänst i församling samt att se över och värdera vägledningsåret i relation till
basåret.
16.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
bejaka grunddragen i kyrkostyrelsens framställning utan att nu fastslå detaljerna,
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsammans med utbildningsinstitutionerna fortsätta arbeta med
detaljerna kring omfattning, kursinnehåll mm., och återkomma med rapport vid kommande
konferenser, samt
att
till kyrkostyrelsen skicka med övriga inkomna synpunkter som framkommit i debatten för
deras fortsatta arbete med frågan.

17. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år
Ordförande: Susanne Rodmar
Kyrkoledare Lasse Svensson tackade i en webbsändning de diakoner, pastorer och missionärer som
under året fyllde 67 år. Lasse Svensson tackade för deras gärning dittills och påminde om att deras
tjänst inte är avslutad utan att de fortfarande är i funktion för Guds rike även om de nu får mer tid till
vila. Lasse Svensson beklagade också att det inte gick att mötas i år, men bjöd istället in till
konferensen i Malmö nästa år och avslutade med en bön i tacksamhet.
Pastorer, diakoner och missionärer som tackades i webbsändningen var:
Ann-Marie Olsson Haglund, Mats Larsson, Carl-Axel Sköldeberg, Lisbeth Stigemyr, Per-Axel
Götesson, Lars Andersson, Tomas Boström, Staffan Lundbäck, Göran Bondesson, Claes Lager,
Boppe Perhamn, Kerstin Wängberg, Henric Daréus, Curt Engström, Jan Mattsson, Peter Landälv,
Göran Bjerhem, Bengt-Göran Backman, Ingemar Rundström, Jonas Lissnils, Lennart Henriksson,
Carl Sundberg, Anne-Marie Yttréus, Gunlög Ehne, Susan Strang, Ove Einebrant, Eva Andreas, Erling
Andersson, Elisabet Israelsson, Emanuel Furbacken, Roger Mörk, Ann-Kristin Andersson, Anna-Lena
Skårsjö, Birgitta Axelsson, Greger Hjelm, Gunnel Wadström, Maud Skagerman, Marianne Björk
Kellgren, Elisabeth Axell, Gunilla Björklund Samuelsson, Agnetha Dalemark, Maria Öhlén, Åke
Arvidsson, Gunvor Englund, Ulla-Gun Ångman, Ingela Bryngelsson, Lillemor Mbanza, Karin
Sunhede Gudmundsson och Bibbie Ydrefors.
I diskussionsfältet i VoteIT framfördes tack och personliga hälsningar till de som under året fyllde 67
år.

18. Beslut om ordination
Ordförande: Susanne Rodmar
18.1 Informationssession
Sofia Camnerin presenterade förslaget, som fanns på s. 44 i handlingarna, i en webbsändning.
18.2 Övervägandesession
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I diskussionsfältet i VoteIT uttrycktes tacksamhet och glädje över de som ställt sig i Guds och kyrkans
tjänst. Lyckönskningar och önskningar om Guds välsignelse delades.
18.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Amelie Roolf, Lyra Sema, Sara Stignäs och Åsa
Öqvist, samt
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.

19. Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund
Ordförande: Susanne Rodmar
19.1 Informationssession
Olle Alkholm presenterade förslaget i en webbsändning.
19.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT hälsades de mottagna pastorerna välkomna med önskan om Guds
välsignelse.
19.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till pastorer i Equmeniakyrkan välkomna Magnus Bramer, Jadran Jelovcic, Torbjörn
Mannehed, Pelle Rosdahl, Monica Sturzenbecker och Daniel Wramhult.

20. Församlingsförändringar
Ordförande: Helen Åkerman
20.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 44.
20.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT yttrades glädje över de nya församlingarna. Det delades också tacksamhet
över, och minnen från, de församlingar vars upplösning meddelades.
20.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen besltuade
att
notera i protokollet att Equmeniakyrkan Karlanda, Månkarbo missionsförsamling, Djurås
missionsförsamling, Wesleyförsamlingen i Eksjö, Betelförsamlingen Slite, Fengersfors
missionsförsamling, Ekedalens missionsförsamling och Västerlövsta missionsförsamling har
upplösts, samt
att
välkomna Asian Church of Christ, Botkyrka, och Hagebykyrkan, Norrköping, som nya
församlingar i Equmeniakyrkan.
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21. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Helen Åkerman
21.1 Informationssession
Valberedningens förslag hade funnits i föredragningslistan på s. 45.
21.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet om valberedningens förslag att minska antalet
ledamöter. Oro lyftes för den ökade arbetsbelastning ett minskat antal ledamöter skulle innebära och
ett förslag lyftes att behålla det dåvarande antalet ledamöter, tretton ledamöter plus ordförande, totalt
fjorton personer. Valberedningen redogjorde för hur de arbetat och hur de kommit fram till förslaget.
Kyrkostyrelsen svarade på frågor om sitt arbete, bland annat frågan om hur mycket tid styrelsearbetet
tar i anspråk.
21.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
antalet ledamöter fastställs till tolv ledamöter plus ordförande, totalt tretton personer.

22. Ordförandens arvode
Ordförande: Helen Åkerman
22.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 45.
22.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT yrkades bifall till förslaget.
22.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
bekräfta att beslutet från kyrkokonferensen 2018 om att kyrkostyrelsens ordförande
arvoderas med 16 % av prisbasbeloppet per månad gäller tills vidare.

23. Val av kyrkostyrelsens ordförande
Ordförande: Helen Åkerman
23.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 45 och s. 55.
23.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttryckte flera ombud sitt stöd för Kerstin Torkelsson Enlund. I samtalet
svarade den föreslagna ordföranden på frågor om sig själv.
23.3 Beslutssession
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Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande välja Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge.

24. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Helen Åkerman
24.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 45 och s. 55.
24.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT framfördes tack till avgående ledamöter och nya ledamöter lyckönskades.
24.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamöter med en mandattid om tre år välja Lars Gunther, Hestra, Gunilla Hugosson,
Ekenässjön, Daniel Klemetz, Alingsås, Anneli Liljemark, Hässelby och Johan Quist, Skåre.

25. Val till ansvarsnämnd och överklagandeinstans för ansvarsnämnden
Ordförande: Helen Åkerman
25.1 Informationssession
I VoteIT presenterades kyrkostyrelsens förslag till ansvarsnämnd och valberedningens förslag till
överklagandeinstansen för ansvarsnämnden.
25.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT ställdes frågan om hur förslaget som inkluderade ännu icke valda
kyrkoledare skulle hanteras om utfallet i valet av biträdande kyrkoledare blev ett annat.
Kyrkostyrelsen svarade att det fanns tid för revidering av förslaget om det skulle behövas.
25.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ansvarsnämnd välja Olle Alkholm (ledamot och ordförande till 2020-12-31), Helen
Friberg (vice ordförande), P-O Byrskog, Lilian Edman och Fredrik Södertun, de fyra
sistnämnda med en mandattid på fyra år,
att
välja Karin Wiborn till ledamot och ordförande för ansvarsnämnden från 2021-01-01, samt
att
som ersättare för Karin Wiborn välja Gunnel Andréasson till överklagandeinstansen för
ansvarsnämnden.

26. Val av tre revisorer och två ersättare
Ordförande: Helen Åkerman
26.1 Informationssession
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Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 45 men hade behövts förändras efter handlingarnas
färdigställande då Börje Eidenskog under året hade fått flytta hem till Herren. Istället för Börje
Eidenskog föreslogs Göran Rådö att väljas till revisor, samt Erik Ideström till revisorssuppleant.
26.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
26.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till revisorer välja Desiree Nylén Wittberg, KPMG (auktoriserad revisor) samt Gunnar
Sjödelius och Göran Rådö, samt
att
till revisorssuppleanter välja Sven Torbjörn Larsson, KPMG (auktoriserad revisor) och Erik
Ideström.

27. Fastställande av riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet
Ordförande: Helen Åkerman
27.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 46.
27.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fördes samtalet mellan tidigare medlemmar av verksamhetsgranskande
utskott och kyrkostyrelsen. De enades om ett jämkat förslag som innebar att konferensen inte skulle
besluta om dessa riktlinjer vid denna konferens, utan att kyrkostyrelsen får i uppdrag att till 2021 års
kyrkokonferens återkomma med ett förslag som har tagits fram i samarbete med nuvarande och
tidigare medlemmar av verksamhetsgranskande utskottet.
27.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppdra åt kyrkostyrelsen att återkomma med nytt förslag till riktlinjer vid kyrkokonferensen
2021 efter att ha samrått med nuvarande och tidigare medlemmar av verksamhetsgranskande
utskottet.

28. Val av verksamhetsgranskande utskott
Ordförande: Helen Åkerman
28.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på s. 47.
28.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
28.3 Beslutssession
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Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamöter i verksamhetsgranskande utskott välja Christina Karlsson (ordförande),
Gunnel Näsfors, Hanna Persson och Torsten Wilhelmsson.

29. Val till valberedningen
Ordförande: Helen Åkerman
29.1 Informationssession
Ett ofullständigt förslag hade funnits i föredragningslistan på s. 47. I VoteIT kompletterades förslaget
till valberedning med förslag från regionala kyrkoledare och från Equmenia.
29.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT handlade samtalet om förtroendet för kyrkostyrelsen i relation till arbetet
med val av biträdande kyrkoledare.
29.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
välja Gunilla Lillhager, Helena Facchini och Olivia Salomonsson till ledamöter i
valberedningen,
att
till ordförande i valberedningen välja Urban Erestam, samt
att
till vice ordförande i valberedningen välja Anders Bergström.

30. Aktuell information
Under kyrkokonferensen 2020 gavs aktuell information i ett antal livesändningar och e-postutskick
under veckan:
Lasses KyrKokaffe måndag–fredag 10.00 med gäster varje dag: Carin Dernulf från Equmenia, Owe
Kennerberg och Sofia Camnerin från Enskilda Högskolan Stockholm, Lena Ingelstam från Diakonia,
Anders Georgsson från Södra Vätterbygdens folkhögskola, Samuel Gustafsson från Bilda, Ulla
Burman från Betaniastiftelsen och Mia Nilson från Hela Människan.
KyrKostudion lördag–fredag 18.00, med medverkande: Victoria Gejrot, metodstödjare, Carl Johan
Berglund, mötesordförande, Lasse Svensson, kyrkoledare (3 tillfällen), Amelie Roolf, nyordinerad
diakon, Linnéa Lidskog, kontaktperson pastorskandidater, Klas Johansson, verksamhetskoordinator,
Helen Åkerman, mötesordförande, Ulla-Marie Gunner, pastor, Elin Harrysson, pastor, Karin Wiborn
och Joakim Hagerius, nyvalda biträdande kyrkoledare, Arne Fritzson, teologisk sekreterare, Johan
Einarsson, nyvald regional kyrkoledare, Sofia Eklund, mötesordförande, Anders Hultman, VoteIT,
Aron Widforss, bildsekreterare, Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare, Miriam Carlsson, avgående
styrelseledamot, Ida Tonnvik, Equmenia, Susanne Rodmar, avgående ordförande och Kerstin Enlund,
tillträdande ordförande. Dessa sändningar avslutades med andakt med Equmeniakyrkans evangelister.
Daglig rapport lördag–lördag c:a 15.00, sändes ut per e-post till alla registrerade ombud med
information om vad som hände i konferensen.
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På Equmeniakyrkans webbplats presenterades inkomna hälsningar från Equmenia, Diakonia,
Studieförbundet Bilda, Enskilda Högskolan Stockholm, Härnösands folkhögskola, Karlskoga
folkhögskola, Bromma folkhögskola, Sjöviks folkhögskola, Södra Vätterbygdens folkhögskola,
Svenska Bibelsällskapet, Sveriges kristna råd, Betaniastiftelsen, Hela Människan, Stockholms
katolska stift, Svenska kyrkan, Sveriges Frikyrkosamråd, Pingst – fria församlingar i samverkan, EFS,
Evangeliska Frikyrkan, ortodoxa kyrkornas ekumeniske samordnare och Metodistkyrkan i
Nordeuropa.

31. Enkla frågor till kyrkoledaren
Inga frågor hade inkommit till denna konferens.

32. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka
kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling
Ordförande: Sofia Eklund
32.1 Informationssession
Inför konferensen hade inga ärenden anmälts. I VoteIT föreslogs att ta upp ärendet ”uttalande om
tacksamhet och välkomnande över Abraham-avtalet mellan Bahrain, Förenade Arabemiraten och
Israel” till behandling.
I VoteIT föreslogs även att ta upp ett ärende om att ställa sig bakom ett upprop från ”Håll ihop
Sverige” till behandling.
32.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT rådde delade meningar om ärendet om Abraham-avtalet skulle behandlas i
konferensen eller inte. Även sakupplysningar behövde göras då avtalet inte var allmänt känt bland
ombuden. I frågan om uppropet från ”Håll ihop Sverige” ställde sig många i samtalet bakom förslaget.
Samtalet handlade även om hur denna punkt i kyrkokonferensen bäst hanteras i framtiden. Önskemål
framkom om tydligare förhållningssätt till denna punkt både kring innehåll och hantering. Flera
personer lyfte att frågor som behandlas under punkten i framtiden bör fastställas i samband med att
dagordningen fastställs.
32.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen behandlade först frågan om ärendet skulle tas upp i konferensen för att därefter
behandla sakfrågan.
Kyrkokonferensen beslutade
att
avslå förslaget att ta upp ärendet ”uttalande om tacksamhet och välkomnande över
Abraham-avtalet mellan Bahrain, Förenade Arabemiraten och Israel” till behandling,
att
ta upp ärendet ”att ställa sig bakom uppropet 'Hitta en human lösning för Sveriges
ensamkommande ungdomar – nu!' ” till behandling, samt
att
ställa sig bakom det upprop från ”Håll ihop Sverige” till Sveriges regering och riksdag som
publicerats i bland annat DN den 22 september under rubriken ”Hitta en human lösning för
Sveriges ensamkommande ungdomar – nu!”
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33. Avtackning
Ordförande: Sofia Eklund
I en webbsändning som inleddes med en andakt ledd av Joakim Hagerius och Kerstin Torkelsson
Enlund tackades avgående ordförande i valberedningen, Tommy Aronsson, ordförande i
verksamhetsgranskande utskottet, Ann-Christin Lindbom, övriga avgående ledamöter i
valberedningen och i verksamhetsgranskande utskottet. Personal- och kanslichef Christina Grafström,
regional kyrkoledare Peter Bernhardsson tackades, liksom de som lämnade kyrkostyrelsen: Susanne
Rodmar, Gunnar Ekström, Margareta Larsson, Gustav Fransson och Miriam Carlsson. Avgående
biträdande kyrkoledare Olle Alkholm och Sofia Camnerin tackades för sina åtta år i tjänst. Även
presidiet och alla som arbetat med konferensen tackades.

34. Kallelse till kyrkokonferens 2021
Ordförande: Sofia Eklund
Kyrkostyrelsen beslutade den 4 maj 2020 att förlägga kyrkokonferensen 2021 till Malmö 13-16 maj.
Kyrkostyrelsen bevakar myndigheternas rekommendationer kring pandemiutvecklingen och en
utvärdering kommer också att göras av årets kyrkokonferens inför kommande konferenser.
I diskussionsfältet i VoteIT efterfrågades information om hur planerna förändrats för 2021 års
kyrkokonferens, som var tänkt att hållas tillsammans med World Methodist Conference (WMC) i
Göteborg. Kyrkostyrelsen svarade att WMC fortfarande var tänkt att hållas i Göteborg, men år 2022
istället för år 2021.

35. Avskiljning av missionär
Ordförande: Sofia Eklund
35.1 Informationssession
Punkten tillkom efter att förslaget till föredragningslista hade tillgängliggjorts. I VoteIT informerades
om att frågor om avskiljande av missionär förbereds av internationella enheten, kyrkoledningen samt
genom samverkan med aktuell samarbetskyrka. Kyrkostyrelsen föreslog kyrkokonferensen att Gunilla
Eliasson avskiljs som missionär för arbete i Ecuador där hon sedan fem år tillbaka varit verksam och
arbetat med själavård och sociala projekt.
35.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT uttrycktes tacksamhet och glädje över att Gunilla Eliasson ställt sig i Guds
och kyrkans tjänst. Lyckönskningar och önskningar om Guds välsignelse delades.
35.4 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
avskilja Gunilla Eliasson som internationell missionär.
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36. Avslutning
Ordförande: Sofia Eklund
Kyrkokonferensens ordförande Sofia Eklund förklarade förhandlingarna avslutade i en webbsändning.

Kim Lillskog
Protokollsekreterare

Tobias Olsson
Protokollsekreterare

Sofia Eklund
Mötesordförande

Carl Johan Berglund
Mötesordförande

Amanda Wedberg
Protokolljusterare

Fredrik Södertun
Protokolljusterare

Helen Åkerman
Mötesordförande
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