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§ 134 Inledning 

§ 134.1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande förklarade sammanträdet öppnat. 

 

 

Sammanträdesprotokoll §§ 134-146 

Plats:  

Videomöte  

Närvarande:  

Kerstin Torkelsson Enlund  Anna Kimming 

Johan Adolfsson Daniel Klemetz 

Hani Ghattas Malin Lagerlöf 

Lars Gunther Anneli Liljemark 

Eva-Lena Gustavsson Andreas Möller 

Gunilla Hugosson Johan Quist 

Torbjörn Jacobsson  

Adjungerade:  

Lasse Svensson kyrkoledare 

Joakim Hagerius biträdande kyrkoledare 

Karin Wiborn biträdande kyrkoledare 

Sara Lindblad, § 137 ekonomichef 

Klas Johansson, § 138 chef för lednings- och verksamhetsstöd 

Pär Axel Sahlberg, § 140 utredare kyrkoledarvalsprocess 2020 

Equmenias styrelse och generalsekreterare,  

§ 136.3, samt i samtal om gemensamma 

frågor i anslutning till beslutsuppföljningen 

av kyrkokonferensen 2020 i § 135. 

 

Victoria Gejrot samordnare kyrkostyrelsen 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Kerstin Torkelsson Enlund Victoria Gejrot 

Justerare:  

Gunilla Hugosson  
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§ 134.2 Närvaro  

Samtliga närvarande.  

 

Val av protokollsjusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Gunilla Hugosson att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 

§ 134.3 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med följande tillägg:  

136.4 Rapport från fördelningsrådet 

143.1 Rapport från Derbo 

 

§ 135 Tidigare protokoll och beslutssammanfattning 

Kyrkostyrelsen 2020-10-23—25 

Arbetsutskottet 2020-10-28 

Arbetsutskottet 2020-11-11 

Arbetsutskottet 2020-11-23 

 

Beslutsuppföljning Kyrkostyrelsen dec 2020 

Beslutsuppföljning Kyrkokonferensen 2020 

 

Under söndagen anslöt Equmenias styrelse och dess generalsekreterare till sammanträdet. 

Tillsammans med kyrkostyrelsen diskuterades de beslut från kyrkokonferensen 2020 där 

Equmenia och Equmeniakyrkan på ett tydligt sätt har gemensamma intressen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 

§ 136 Fasta rapportpunkter 

§ 136.1 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2020:0002 h. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 136.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog rapport med dnr 2020:0006 f. Till rapporten fanns 

också en bilaga med minnesanteckningar från möte med bildarsamfundsstyrelserna, dnr 

2020:0006 g. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 136.3 Equmenias rapport 

Carin Dernulf föredrog handling med dnr 2020:0003 c. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 136.4 Rapport från Fördelningsrådet 

Malin Lagerlöf, ordförande i Fördelningsrådet, gav en rapport.  

 Nybyggaruppropet för Hönö missionsförsamling gav flera nya givare. 

 Lokalupprustningsbidraget väntas bli förbrukat under 2021.  

 Församlingarna har givits möjlighet att söka ett extra stöd på grund av pandemin, 

då regeringen via SST tilldelat trossamfunden medel för detta ändamål. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 137 Ekonomi 

§ 137.1 Ekonomisk rapport januari-oktober 2020 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0004 g och h. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 137.2 Beslut om detaljbudget 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2020:0033 e och f. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att anta den föreslagna detaljbudgeten för 2021. 

 

§ 138 Rapport om uppföljning Verksamhetsplan 2019-2022 och om 

Verksamhetsberättelse 2020 

Klas Johansson föredrog handling med dnr 2020:0055 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 139 Organisationsomtag 

Joakim Hagerius rapporterade om den pågående processen med organisationsomtag och 

genomlysning av den nuvarande organisationen. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper.  
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Kyrkostyrelsen beslutade  

att tacka för rapporten. 

att återkomma till frågan vid sammanträde i februari 2021. 

 

§ 140 Utvärdering kyrkoledarvalsprocessen 

Eva-Lena Gustafsson inledde punkten med att beskriva utredningsuppdraget. Pär Axel 

Sahlberg anslöt och föredrog sin utvärdering av kyrkoledarvalsprocessen 2020, handlingar 

med dnr 2020:0052 c, e, g, h och i. Kyrkostyrelsen samtalade i grupper. Vid återsamlingen 

sammanfattades gruppsamtalen och Pär Axel gav respons på det som framkommit. 

Kerstin Torkelsson Enlund presenterade ett följebrev med dnr 2020:0052 f. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att ta emot rapporten. 

att  med bifogat följebrev delge Equmeniakyrkans församlingar utredningen och att 

publicera den på webben. 

att återkomma till uppföljning och beslut till sammanträde i februari. 

att  framföra ett stort tack till Pär Axel Sahlberg och till referensgruppen för deras 

arbete. 

 

§ 141 Inför val av regionala kyrkoledare 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2020:0079 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att   uppdra åt kyrkoledningen att i enlighet med handlingen informera 

församlingarna inom Equmeniakyrkan om processen för val av regionala kyrkoledare 

inför kyrkokonferensen 2021. 

att  ange sista datum för inlämnande av förslag till regional kyrkoledare till den 15 

februari och därmed förkorta kyrkostyrelsens handläggningstid jämfört med stadgarna. 

att  utse Anna Kimming och Johan Quist ur kyrkostyrelsen att ingå i 

rekryteringsgruppen. 

 

§ 142 Förnyat avtal EHS 

Joakim Hagerius anmälde förslag på nytt avtal med EHS, Enskilda Högskolan Stockholm, 

dnr 2020:0038 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  för sin del godkänna avtalet mellan Equmeniakyrkan och EHS. 
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§ 143 Tillkommande ärenden 

§ 143.1 Rapport från Derbo 

Torbjörn Jacobsson rapporterade om en pågående fastighetsprocess, ett ärende som 

kyrkostyrelsen behandlat även vid sammanträde 2020-02-08—09. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att tacka för rapporten. 

 

§ 144 Kommande sammanträden 

 

 

 

§ 145 Kommande evenemang 

Equmenias sammanträden: 

• 20 februari (videolänk) 

• 17-18 april  

• 13-14 maj 

 

§ 146 Avslutning  

Ordförande Kerstin Torkelsson Enlund avslutade sammanträdet med att framföra 

kyrkostyrelsens varma tack till kyrkoledningen och särskilt till kyrkoledare Lasse 

Svensson för allt gott arbete under det gångna året. 

 

 

  

2021   

5-7/2 KS  

26-28/3 KS (Motionärer ombeds skicka in motioner till 15/3) 

7-9/5 KS  

24/5 AU (Stadgeenlig deadline för motioner: 18/5) 

12-13/6 KS  

ht   

16/8 KS (Deadline föredragningslista till KyrKo: 18/8) 

18-26/9 KyrKo Digitalt/Sthlm 

25/9 KS  konstituerande 
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Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

 

 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Torkelsson Enlund  Johan Adolfsson 

Mötesordförande   Mötesordförande 

 

 

 

 

 

 

 

Gunilla Hugosson 

Justerare 


