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Sammanträdesprotokoll

§§ 35-47

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

Victoria Gejrot

samordnare kyrkostyrelsen

Equmenias styrelse: Malin Ansgar, Richard Roolf, Arvid Hardmo, Hanna
Neljesjö, Sara Wahll, Simon Västsäter, Kristina Florén, Jonna Lindroth, Ida
Tonnvik samt generalsekreterare Carin Dernulf, §§ 37.1, 37.3, 40
Mötesordförande:

Mötessekreterare:

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Justerare:
Daniel Klemetz
§ 35
Inledning
§ 35.1 Sammanträdet öppnas
Ordförande förklarade sammanträdet öppnat.
§ 35.2 Närvaro
Samtliga närvarande.
§ 35.3 Val av protokollsjusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Daniel Klemetz att jämte mötesordförande justera protokollet.
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§ 35.4 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan.
§ 36
Tidigare protokoll och beslutsuppföljning
Fördelningsrådet 2021-02-11
Arbetsutskottet 2021-03-16
Kyrkostyrelsen 2021-03-27—28
Arbetsutskottet 2021-03-30
Kyrkostyrelsen 2021-04-15 per capsulam
Arbetsutskottet 2021-04-21 per capsulam
Beslutsuppföljning till KS maj 2021
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga ovanstående protokoll till handlingarna.
§ 37
Fasta rapportpunkter
§ 37.1 Kyrkoledarnas rapport
Lasse Svensson föredrog tillsammans med Joakim Hagerius och Karin Wiborn
kyrkoledarnas rapport med dnr 2021:0002 c. Sedan rapporten skrevs hade också Hela
Människans årsstämma och en seminariedag på temat ”Våld i nära relationer” ägt rum. Ett
samtal följde. Equmenias styrelse hade också fått ta del av den skriftliga rapporten och
fick möjlighet att samtala om den.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 37.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport
Kerstin Torkelsson Enlund rapporterade om former för det fortlöpande arbetet som sker i
samråd med kyrkoledningen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 37.3 Equmenias rapport
Equmenias styrelse deltog i sammanträdet under söndagen då punkt 40 också
behandlades. Kyrkostyrelsen hade också fått ta del av generalsekreterarens rapport, dnr
2021:0004 b. Kyrkostyrelsen fick också ta del av en muntlig rapport från Equmenias
”Årshjulsgrupp” som bland annat har tittat på hur Equmenias nationella och regionala
styrelser samverkar.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 38
Rapport från arbetsgruppen för uppföljning av utvärdering av
kyrkoledarvalsprocessen
Andreas Möller gav en rapport från arbetsgruppen för uppföljning av utvärdering av
kyrkoledarvalsprocessen som tillsattes vid kyrkostyrelsens sammanträde i februari 2021.
Kyrkostyrelsen fick en bakgrund och en skiss på både tidplan och struktur för det fortsatta
arbetet.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 39
Ekonomi
Ett par punkter bordlades på grund av att ekonomichef Sara Lindblad var frånvarande.
§ 39.1 Årsredovisning Equmeniakyrkan 2020
Punkten bordlades.
§ 39.2

Österbergs stiftelse

Kyrkostyrelsen är förvaltare för John och Sonja Österbergs stiftelse och fattade beslut om
att godkänna årsredovisningen. Beslutet noterades i protokoll som förs för Österbergs
stiftelse.
§ 39.3 Ekonomisk rapport jan-mars
Kyrkostyrelsen hade inför sammanträdet fått en ekonomisk rapport i handlingar med dnr
2021:0005 f och g.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 39.4 Ram för församlingsbidrag
Punkten bordlades.
§ 40
Equmenia – samverkan och samspel. Om barn, familj och unga vuxna.
Vid kyrkokonferensen 2020 fattades en rad beslut omkring barn, familj och unga vuxna
kring vilka det är angeläget för Equmenia och Equmeniakyrkan att samarbeta.
Ledningarna för Equmenia och Equmeniakyrkan presenterade det pågående och
framväxande samarbetet med en bild med en bro som utgörs av Equmenia och
Equmeniakyrkan tillsammans – ”En bro till tro” – där bropelarna stod för de områden där
kyrkan och ungdomsorganisationen tydligt samverkar, som till exempel barnteologi,
konfirmation och ledarutbildning för unga.
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Kyrkostyrelsen och Equmenias styrelse samtalade sedan i grupper om de gemensamma
frågorna och om organisationernas samarbete och samverkan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
skicka med dagens samtal som medskick in i det fortsatta arbetet.
§ 41
Verksamhetsberättelse 2020
Lasse Svensson föredrog förslag till verksamhetsberättelse för 2020, dnr 2021:0016 b
och c. Kyrkostyrelsen gjorde några redaktionella ändringar.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
med redaktionella ändringar gjorda lägga fram verksamhetsberättelsen för
kyrkokonferensen.
§ 42
Uppföljning av genomlysning av det internationella arbetet
Kerstin Enlund inledde med att ge en bild av processen med den internationella
genomlysningen sedan uppdraget gavs av kyrkostyrelsen 2019. Lasse Svensson föredrog
ett arbetsmaterial som kyrkostyrelsen fått som underlag till detta sammanträde och
presenterade nuläget i processen.
Kyrkostyrelsen samtalade om och gjorde medskick till materialet inför att det också skulle
presenteras som samtalsunderlag för vidare process i maj i regionala samlingar och i tre
kvällsprogram på temat. Frågan kommer också att återkomma vid kyrkostyrelsens
sammanträden i juni och augusti, liksom i kyrkokonferensen 2021.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att fortsätta bereda frågan.
§ 43
Kyrkokonferens 2021
§ 43.1 Svar på Verksamhetsgranskande utskottets rapport
Karin Wiborn handling med dnr 2021:0015 b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga fram svaret på Verksamhetsgranskande utskottets rapport för
kyrkokonferensen.
§ 43.2 Motioner och svar
Kyrkostyrelsen hade inför detta sammanträde skriftliga underlag till svar på de åtta
motioner på sju teman som inkommit till årets kyrkokonferens, underlag med dnr
2021:0022 c samt 2021:0023-28 samtliga b.
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Kyrkostyrelsen samtalade i grupper och gjorde medskick in i den fortsatta beredningen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att fortsätta bereda frågan.
§ 43.3 Inför val av regionala kyrkoledare 2021
Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2021:0032.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Mitt utse P-O
Byrskog för ytterligare fyra år.
att
föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Svealand utse
Helen Friberg för ytterligare fyra år.
att
föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Stockholm utse
Jenny Dobers för ytterligare fyra år.
att
föreslå kyrkokonferensen att till regional kyrkoledare för region Syd utse
Charlotte Thaarup för ytterligare fyra år.
§ 44
Tillkommande ärenden
Inga tillkommande ärenden.
§ 45

Kommande sammanträden

2021
31/5
12-13/6

AU
KS

(Stadgeenlig deadline för motioner: 19/5)

ht
16/8
19-26/9
25/9
22-24/10
3-5/12

KS
KyrKo
KS
KS
KS

(Deadline föredragningslista till KyrKo: 19/8)
Digitalt - VoteIT
konstituerande

2022
5-6/2
25-27/3
6-8/5
11-12/6
10-14/8

KS
KS
KS
KS
KyrKo

Tillsammans med WMC i Göteborg
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§ 46
Kommande evenemang
Equmenias sammanträden:
•
13-14 maj
Folkhögskolornas stämmor:
•
Sjöviks folkhögskola 2 juni
•
Härnösands folkhögskola 3 juni
§ 47
Avslutning
Ordförande Kerstin Torkelsson Enlund avslutade sammanträdet.

Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare
Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Daniel Klemetz
Justerare
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