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§ 67 Inledning 

§ 67.1 Sammanträdet öppnas 

Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat. 

 

§ 67.2 Närvaro  

Daniel Klemetz hade anmält sen ankomst.  

 

§ 67.3 Val av protokolljusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Andreas Möller att jämte mötesordförande justera protokollet. 

  

Sammanträdesprotokoll §§ 67-78 

Plats:  

Videomöte  

Närvarande:  

Kerstin Torkelsson Enlund  Anna Kimming 

Johan Adolfsson Daniel Klemetz, ej §§ 67-69 

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, § 70 ekonomichef 

Victoria Gejrot samordnare kyrkostyrelsen 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Kerstin Torkelsson Enlund Victoria Gejrot 

Justerare:  

Andreas Möller  
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§ 67.4 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan. 

 

§ 68 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning 

Inga protokoll lades till handlingarna i detta sammanträde. 

 

§ 69 Fasta rapportpunkter 

§ 69.1 Kyrkoledarnas rapport 

Lasse Svensson föredrog rapport med dnr 2021:0002 e. Sedan rapporten skrevs hade 

planerna för World Methodist Conference i Göteborg 2022 ändrats på grund av 

coronapandemin. Kyrkoledningen har påbörjat arbetet med att ta fram alternativa planer 

för kyrkokonferensen 2022, som var planerad som ett samarrangemang med 

metodistkonferensen. World Methodist Conference skjuts upp, tidpunkt återstår att 

fastställa. 

 

Karin Wiborn gav en kort rapport om processen med att tillsätta en chef på den nya 

enheten för medarbetare. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 69.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

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

Kyrkostyrelsen samtalade om behandling av den skrivelse som inkommit angående ett 

ärende till kyrkokonferensen. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 70 Ekonomi 

§ 70.1 Rambudget 2022 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2021:0034 e-g. Det är en budget i balans som 

föreslås i rambudget 2022, i enlighet med beslut från kyrkokonferensen 2019. 

Kyrkostyrelsen tackade för det goda budgetarbete som gjorts för att uppnå detta. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga fram förslaget till rambudget för 2022 i enlighet med handlingar med dnr 

2021:0034 e och f till kyrkokonferensen. 
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§ 70.2 Derbo 

Sara Lindblad föredrog handlingar med dnr 2021:00.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 70.3 Halvårsrapport 

Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2021:0005 h och i. Siffrorna i halvårsrapporten 

pekar mot ett överskott för 2021 jämfört med budget. Kyrkostyrelsen samtalade om 

balansen mellan långsiktighet i ekonomin och önskan att styra medel mot särskilda 

insatser om utrymme finns.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna 

 

§ 71 Inför kyrkokonferensen 

§ 71.1 Föredragningslista 

Lasse Svensson anmälde handling med dnr 2021:0041 b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa förslaget till föredragningslista. 

 

§ 71.2 Rapport till konferensen om beslut från 2020 

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

medskick. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att med revideringar gjorda lägga fram rapporten till kyrkokonferensen.  

 

§ 71.3 Färdplan 

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2021:0020 c. Kyrkostyrelsen har behandlat 

frågan om Färdplan vid tre tidigare sammanträden under 2021. Kyrkoledningen planerar 

att hålla ett live-sänt seminarium under kyrkokonferensen för att gå vidare i processen att 

göra församlingarna delaktiga i arbetet. 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  uppdra åt kyrkoledningen att skriva fram en kortare text till punkten om 

Färdplan i kyrkokonferensens föredragningslista. 

 

§ 71.4 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt arbetssätt under konferensen 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0044. 
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att ge närvaro-, yttrande och förslagsrätt i kyrkokonferensen i enlighet med 

handlingen. 

 

§ 71.5 Konferensprogram 

Till punkten hörde handling med dnr 2021:0021 b, för kännedom. Inget i programmet har 

ändrats sedan kyrkostyrelsen fick denna handling vid sammanträde i juni 2021. 

 

§ 71.6 Kyrkostyrelsens arbetssätt under konferensen 

Kerstin Enlund föredrog handling med dnr 2021:0043 b. Kyrkostyrelsen har delats in i 

grupper för att fördela frågorna mellan sig. Ytterligare detaljer i schemat för 

konferensveckan behöver fastställas innan kyrkostyrelsen kan få en helhetsbild  av 

programmet. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att boka ett arbetsmöte i början av september för att prata om arbetsformer i 

konferensen. 

 

§ 72 Organisationsomtag 

Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2021:0019 b.  

I mars 2021 beslutade kyrkostyrelsen om en ny organisationsstruktur efter ett arbete med 

omtag kring organisationen som påbörjades i oktober 2020.  

 

Organisationsstrukturen, liksom den storlek på personalorganisationen som beskrivs i 

handlingen, har förhandlats enligt MBL. Ekonomienheten har hittills undantagits från 

förhandlingar, eftersom andra pågående processer gör det bättre att avvakta med 

genomlysningen av den enhetens funktioner.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa ramen för omfattningen av Equmeniakyrkans personalorganisation 

2022 i enlighet med stycke 3.2 i handling med dnr 2021:0019 b. 

att uppdra åt kyrkoledningen att vid lämpligt tillfälle återkomma till kyrkostyrelsen 

angående beslut om ekonomienheten. 

 

§ 73 Val av representant till Betaniastiftelsen 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2021:0045. PG Persson föreslås för omval för 

en period om fyra år. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse PG Persson till ordinarie ledamot i Betaniastiftelsens styrelse. 
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§ 74 Ansvarsfrihet Sjöviks folkhögskola 

Victoria Gejrot anmälde handlingar med dnr 2021:0046 a-c, årsredovisning och 

revisionsberättelse för stiftelsen Sjöviks folkhögskola. I enlighet med stadgarna för 

folkhögskolan ska kyrkostyrelsen i Equmeniakyrkan behandla frågan om ansvarsfrihet för 

folkhögskolans styrelse. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  styrelsen för Stiftelsen Sjöviks folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.  

att tacka för det gångna årets arbete och föra detta tack till protokollet. 

 

§ 75 Tillkommande ärenden 

Inga tillkommande ärenden. 

 

§ 76 Kommande sammanträden 

 

 

§ 77 Kommande evenemang 

Mötesplatser inför Kyrkokonferensen (Zoom) 

29 och 30 augusti, 1 och 2 september kl 19.00 + två med särskild inriktning: 

29 augusti 17.00 – Ny i Sverige/Equmeniakyrkan, 1 sept 17.00 – Barn och unga 

  

2021 
  

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 Stockholm 

22/11 kl 19-21 AU  

4/12 KS  

2022   

5-6/2 KS  

25-27/3 KS  

6-8/5 KS  

11-12/6 KS  

? 10-14/8 KyrKo  
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Equmenias sammanträden: 

• 25 augusti på länk 

• 25-26 september i Göteborg 

• 16 oktober på länk  

• 19-21 november – Riksstämma i Värnamo 

 

§ 78 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Torkelsson Enlund   Andreas Möller 

Mötesordförande    Justerare 


