
 

PROTOKOLL 

KYRKOSTYRELSEN 

2021-06-12--13 

Sammanträdesprotokoll §§ 54-66 

Plats:  

Videomöte  

Närvarande:  

Kerstin Torkelsson Enlund  Anna Kimming 

Johan Adolfsson Daniel Klemetz, ej §§ 54-56, 61.1 

Lars Gunther Malin Lagerlöf 

Eva-Lena Gustavsson Anneli Liljemark 

Gunilla Hugosson Andreas Möller, ej §§ 58.1, 56.3, 61.3-6 

Torbjörn Jacobsson Johan Quist, ej § 60.1 

Adjungerade:  

Lasse Svensson kyrkoledare 

Joakim Hagerius,  ej §§ 58.1, 56.3, 61.3-6 biträdande kyrkoledare 

Karin Wiborn biträdande kyrkoledare 

Sara Lindblad, § 58 ekonomichef 

Gerard Willemsen, § 60 chef för internationella enheten 

Ulrika Morazan, § 60 biträdande chef för internationella enheten 

Victoria Gejrot samordnare kyrkostyrelsen 

Bildarsamfundens årsmöten, § 57 

Styrelsen för Metodistkyrkan i Sverige: 

Ingmar Ångman, Alf Englund, Solveig 

Höglund och Sven Holmström 

 

Styrelsen för Svenska Baptistsamfundet: 

Ann-Marie Thedéen, Eva-Britt Blomé, 

Oskar Permvall, Gunvor Sharp och Sören 

Carlsvärd 

 

Styrelsen för Svenska Missionskyrkan:  

Ulf Hållmarker, Mai-Britt Lundtoft, Claes 

Jonsson, Pär Lewin Ronnås, Bertil Svensson 

och Ingrid Eek 

 

  

Equmenias arbetsutskott, §§ 56.3, 59 

Malin Ansgar, Richard Roolf och Ida Tonnvik  
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§ 54 Inledning 

§ 54.1 Sammanträdet öppnas 

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 54.2 Närvaro  

Hani Ghattas hade anmält frånvaro för hela sammanträdet. Daniel Klemetz hade anmält 

sen ankomst. Johan Quist hade anmält frånvaro för del av lördagen. Andreas Möller hade 

anmält frånvaro för söndagen. 

 

§ 54.3 Val av protokolljusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Anneli Liljemark att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 

§ 54.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

 

§ 55 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning 

 

Kyrkostyrelsen 2021-05-08—09 

Kyrkostyrelsen 2021-05-18 

Arbetsutskottet 2021-05-31 

Arbetsutskottet 2021-06-03 

 

Beslutsuppföljning KS juni 2021 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 

§ 56 Fasta rapportpunkter 

§ 56.1 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2021:0002 d och kompletterade rapporten med 

att berätta att ledningsgruppen sedan rapporten skrevs deltagit i en workshop, ”Trygg 

kultur”, som handlar om att arbeta med hur kyrkan kan bli en trygg plats för alla. Karin 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Kerstin Torkelsson Enlund 

Johan Adolfsson 
Victoria Gejrot 

Justerare:  

Anneli Liljemark  
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Wiborn kompletterade med en muntlig rapport från sammanträde med Hela Människan. 

Ett samtal följde där bland annat organiseringen av Växtpool diskuterades. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 56.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

Kerstin Torkelsson Enlund föredrog rapport med dnr 2021:0003 c. 

 

På punkten informerade också Johan Adolfsson om att Betaniastiftelsen ämnar kalla 

Kerstin Torkelsson Enlund som ny direktor. Enligt stiftelseurkunden ska 

Equmeniakyrkans kyrkostyrelses ordförande utnämna Betaniastiftelsens direktor. 

Eftersom Kerstin Torkelsson Enlund själv inte kan göra detta så har Johan Adolfsson i 

egenskap av vice ordförande trätt in och utsett henne, i enlighet med kyrkostyrelsens 

arbetsordning. Kyrkostyrelsen gratulerade Kerstin till det nya uppdraget. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 56.3 Equmenias rapport  

Ida Tonnvik gav en muntlig rapport från Equmenia. Kyrkostyrelsen fick veta att 

Equmenias styrelse avser att lägga fram en proposition till Riksstämman om att låta 

verksamhetsplanen löpa två år i taget och också att planera för fysisk Riksstämma 

vartannat år, och att vartannat år hålla mötet digitalt. Vidare berättade Ida om medel som 

tilldelats Equmenia på grund av Corona, som föreningarna kunnat söka i en ”Pengapott - 

för peppiga planer”. Detta har fallit väl ut. Ida redogjorde också för en aktuell debatt i 

tidningen Dagen där ungdomsorganisationernas vara eller icke-vara diskuterats. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 57 Bildarsamfundens årsmöten 

§ 57.1 Metodistkyrkan i Sverige 

§ 57.2 Svenska Baptistsamfundet 

§ 57.3 Svenska Missionskyrkan 

 

Se särskilda protokoll för varje enskild organisation. 
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§ 58 Ekonomi 

§ 58.1 Ram för församlingsbidrag 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2021:0035 och 2021:005 b och redogjorde för 

hur medel från Myndigheten för stöd till trossamfund fördelas mellan direktbidrag till 

församlingar och bidrag som går via Fördelningsrådet.  

 

Kyrkostyrelsen konstaterade att det finns anledning att se över hur de medel som går till 

Fördelningsrådet disponeras. En sådan översyn är planerad till hösten 2021. 

  

Malin Lagerlöf, som är ordförande i Fördelningsrådet, presenterade under sammanträdet 

ett alternativt förslag gällande fördelningsnyckel för en del av Fördelningsrådets medel, 

handling med dnr 2021:0035 c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att besluta om ram för församlingsbidrag i enlighet med handlingarna 2021:0035 

och 2021:0035 b. 

att avslå förslaget som presenterades i handling med dnr 2021:0035 c. 

 

§ 58.2 Rambudget 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2021:0034 c och d. Förslaget till rambudget 

togs som rapport till dagens sammanträde, eftersom organisationsomtaget förväntas föra 

med sig förändringar som ännu inte kunnat tas i beaktande. Ett nytt förslag kommer att 

föreläggas kyrkostyrelsen för beslut i augusti 2021.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och att uppdra åt kyrkoledningen att återkomma i ärendet vid 

sammanträde i augusti. 

 

§ 58.3 Revisionsrapport 

Sara Lindblad fördrog revisionsrapport för 2020, dnr 2021:0040. Equmeniakyrkan har 

bytt revisionsbyrå och 2020 var första året som reviderades av det nya bolaget, KPMG. 

Sara Lindblad vittnade om gott och givande samarbete med de nya revisorerna och 

revisionsrapporten ger en positiv bild.  

 

Ett förslag som gavs av revisorerna var att det ska framgå i kapitalsplaceringspolicyn när 

avrapportering till styrelsen ska ske. Kyrkostyrelsen instämde med detta förslag. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att avrapportering från Placeringsrådet till kyrkostyrelsen ska ske en gång om året 

och att arbetsutskottet får i uppdrag att planera in när. 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 59 Färdplan 

Kyrkostyrelsen började i oktober 2020 samtala om det arbete som behöver göras inför 

upprättandet av en ny verksamhetsplan som ska träda i kraft 2023.  

Vid kyrkostyrelsesammanträdet i februari 2021 presenterades ett arbetsmaterial gällande 

processplan och i mars 2021 antog kyrkostyrelsen en tidplan för processen. 

 

Arbetet, som utgår från Equmeniakyrkans vision att vara en kyrka för hela livet där mötet 

med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen, har lett fram till ett önskemål om 

framtagande av en färdplan, som syftar till att fånga in några viktiga stråk och 

framtidsbilder som blir riktningsgivare för kommande verksamhetsplaner. 

 

Till dagens sammanträde hade kyrkoledningen arbetat fram ett utkast till färdplan som 

Joakim Hagerius presenterade, handling med dnr 2021:0020 b. Kyrkoledningens och 

kyrkostyrelsens avsikt är att lämna en rapport med utrymme för respons i 

kyrkokonferensen 2021 och att i och med detta inleda arbetet med att processa fram 

färdplanen brett i hela kyrkan. 

 

Efter Joakims inledande genomgång genomfördes gruppsamtal där också Equmenias 

arbetsutskott deltog. Samtalen sammanfattades och kyrkoledningen fick medskick in i det 

fortsatta arbetet. För den fortsatta processen framhölls också möjligheten till dialog i olika 

skeden, liksom att Equmenias roll blir tydlig. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med ytterligare underlag till 

kyrkostyrelsens sammanträden under hösten 2021, närmast med en processplan till 

sammanträdet i augusti. 

 

§ 60 Internationella genomlysningen 

Gerard Willemsen och Ulrika Morazan anslöt till sammanträdet för punkten om 

genomlysning av det internationella arbetet. Vid kyrkokonferensen 2021 planeras 

genomlysningsprocessen som inleddes i juni 2019 att komma till ett avslut. 

 

Till punkten hörde handlingar med dnr 2021:0018 d och e. Gerard och Ulrika inledde 

punkten och kyrkostyrelsen förde sedan ett samtal där den handling och de förslag till 

beslut som skulle föreläggas kyrkokonferensen diskuterades. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att lägga fram handling med dnr 2021:0018 f till kyrkokonferensen och därmed 

föreslå kyrkokonferensen att besluta att uppdra åt kyrkostyrelsen 

 att genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella 

mission. 
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 att  utveckla ett volontärprogram. 

 att  prioritera initiativ för unga människor att engagera sig i 

internationell mission. 

 

§ 61 Inför kyrkokonferensen 

§ 61.1 Preliminär föredragningslista 

Lasse Svensson anmälde handling med dnr 2021:0041. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att återkomma till ärendet och fastställa förslaget till föredragningslista vid 

sammanträde i augusti. 

 

§ 61.2 Motionssvar 

Kyrkostyrelsen slutbehandlade motionssvar inför kyrkokonferensen, underlag fanns i 

handlingar med dnr 2021:0022 e och 2021:0023-28, samtliga d. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att till kyrkokonferensen 2021 lägga fram motionssvar i enlighet med handlingar 

med dnr 2021:0022 f och 2021:0023-28, samtliga e. 

 

§ 61.3 Rapport till konferensen om beslut från 2020 

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2021:0017 b. Kyrkostyrelsen gjorde några 

medskick. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med en slutversion vid sammanträde i 

augusti. 

 

§ 61.4 Ordination och mottagande 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0042. 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  föreslå kyrkokonferensen att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Eva 

Erlandsson, Henrik Einarsson, Hervé Kiese, Jens Marklund, Kim Lillskog, Maja Floberg, 

Maria Hassani, Maria Martinsson, Sara Klintemyr och Therese Palmqvist. 

att  föreslå kyrkokonferensen att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Ann-

Charlotte Andreasson, Emaan Bhatti, Helena Eriksson, Anna-Mia Henriksson, Titti 

Larsson, Pontus Norshammar, Jonas Rova, Elin Sönnerfors och Bodil Åhman. 

att föreslå kyrkokonferensen att motta följande pastorer från andra samfund: 

Maria Johansson, Katharina Bläser och Ludwig Fontanac Rytter. 
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§ 61.5 Konferensprogram 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2021:0021 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 61.6 Kyrkostyrelsens arbetssätt under konferensen 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0039 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 62 Kyrkostyrelsens arbetssätt 

Kerstin Torkelsson Enlund inledde punkten om styrelsens arbetssätt genom att föredra 

handling med dnr 2021:0043. Samtalet fortsatte sedan såväl i grupp som gemensamt.  

Inför dagens samtal hade Kerstin Torkelsson Enlund haft enskilda samtal med alla 

kyrkostyrelseledamöter om erfarenheter och förväntningar på arbetet. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att anta en mötesordning som innebär att styrelsen normalt möts till fysiskt 

sammanträde i oktober och mars plus eventuellt ytterligare ett tillfälle samt i anslutning 

till kyrkokonferensen samt att övriga möten är digitala och hålls under en dag. 

att arbetsutskottet i normalfallet möts digitalt. 

 

§ 63 Tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 

 

§ 64 Kommande sammanträden 

  

2021 
  

16/8 kl. 17-21 KS (Deadline föredragningslista till KyrKo: 19/8) 

19/9 kl. 15-16 KS  

19-26/9 KyrKo Digitalt - VoteIT 

26/9 kl. 8.15-9.00 KS  KS konstituerande 

10/10 kl. 19-21 AU  

22-24/10 KS Stokholm 

22/11 kl 19-21 AU  

4/12 KS  
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§ 65 Kommande evenemang 

Mötesplatser inför Kyrkokonferensen (Zoom) Prel: 29 och 30 augusti, 1 och 2 september 

kl 19.00 + två med särskild inriktning 

 

§ 66 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

Kerstin Torkelsson Enlund   Johan Adolfsson 

Mötesordförande    Mötesordförande 

 

 

 

 

 

Anneli Liljemark 

Justerare 

2022   

5-6/2 KS  

25-27/3 KS  

6-8/5 KS  

11-12/6 KS  

10-14/8 KyrKo Tillsammans med WMC i Göteborg 


