
Rörelse och riktning 
 
Här kommer en rapport från kyrkostyrelsens sammanträde den 6-7 februari. 
Rörelse och riktning kom att bli ett tema för styrelsens senaste sammanträde. Flera av 
punkterna berörde framtidsfrågor. 
 

• Kyrkoledningens rapport är en punkt som återkommer vid varje sammanträde. I 
rapporten ger kyrkoledarna en samlad bild av väsentliga händelser, pågående 
verksamhet, ekumeniska relationer och samverkan, församlingskontakter/besök, 
omvärldsfrågor som berör Equmeniakyrkan och annat som är av vikt för styrelsen att 
känna till. Rapporten till det här sammanträdet berättade bland annat om att den 
nya kyrkoledartrion tillsammans med Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf 
sedan nyår mött 450 medarbetare över hela landet i regionala samlingar. 

 
• Rapporten berättade också att rekrytering av nya missionärer till de båda 

Kongoländerna och Thailand har inletts. 
 

• En längre del av rapporten aktualiserade vad kyrkan vad gäller sexuella övergrepp 
och trakasserier. En önskan om en utförlig rapport hade framförts av 
styrelseledamöter. 

 
• Planering pågår för konferenser 2022 med hopp om att vi då kan mötas ”live”. Det 

gäller bland annat kyrkokonferensen, World Methodist Conference som 
Equmeniakyrkan då är värd för samt Vårgårda möte. 

 
• Även i år uppmärksammas fastetiden på ett speciellt sätt, material finns på 

Equmeniakyrkan.se 
 

• En ledamot från Equmenias styrelse deltar vid varje sammanträde. Malin Ansgar 
deltog denna gång och gav en inspirerande rapport från Equmenias arbete och 
berättade bland annat om den nya satsningen på gaming som också presenterats 
både i Sändaren och tidningen Dagen. 

 
• Styrelsen fattade ett riktningsgivande beslut för att genomföra det förslag till 

organisationsomtag som kyrkoledningen arbetat intensivt med sedan senaste 
kyrkokonferensen. Ett omfattande arbete med intervjuer och samtal med såväl 
medarbetare som olika organ inom nuvarande organisation har gjorts. Ett antal 
församlingar har också intervjuats. Den nationella organisationen där regionerna är 
en given del ska fungera så optimalt som möjligt för att ge stöd till församlingar och 
medarbetare. Fackliga förhandlingar ska genomföras och efter ytterligare förankring 
och justeringar tas ett slutgiltigt beslut vid styrelsens möte i mars. Implementeringen 
sker efter sommaren. 

 
• Ett beslut fattades också att påbörja ett arbete med strategiska framtidsfrågor för 

kyrkan. Arbetet ska präglas av hög delaktighet från församlingar, regionråd och olika 
delar av kyrkan. Kyrkoledningen arbetar vidare med planer och upplägg för 
processen och återkommer till styrelsen vid kommande sammanträden. Vid 



kyrkokonferensen 2022 ska det tas beslut om ny verksamhetsplan för en kommande 
period. Inför det arbetet vill styrelse och kyrkoledning skapa ett samtal om rörelse 
och riktning framåt. 

 
• Styrelsen beslöt vidare att påbörja arbetet med uppföljning av utvärderingen av 

kyrkoledarvalet. Det gäller ordningar för kyrkoledarval, frågor kring ledarskap och 
gemensamt ledarskap samt hur stadgarna beskriver dessa frågor. En arbetsgrupp 
utsågs där Andreas Möller är sammankallande.  

 
• Nästa sammanträde hålls den 26-28 mars. Då kommer styrelsen bland annat att ha 

uppföljning av beslut från kyrkokonferensen 2020, frågor som rör summering av 
föregående verksamhetsår och pågående framtidsfrågor på bordet. 

 
 
 
Varma hälsningar, 
Kerstin Enlund 
Kyrkostyrelsens ordförande 


