Protokoll kyrkokonferensen 2021
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans tionde kyrkokonferens 19–25 september 2021. Vid
konferensen deltog 675 ombud och 331 församlingar var representerade.
Kyrkokonferensen genomfördes digitalt i den digitala mötesplattformen VoteIT.

1.
Inledning
Konferensen inleddes med en webbsänd gudstjänst från Betelkyrkan i Örebro. Kyrkostyrelsens
ordförande Kerstin Torkelsson Enlund förklarade kyrkokonferensen öppnad efter att ha delat en
inledande reflektion kring Equmeniakyrkans uppdrag.

2.
Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Ordförande: Kerstin Torkelsson Enlund
2.1 Presidium
2.1.1 Informationssession
Valberedningens förslag till presidium hade funnits i föredragningslistan på sid. 6. Tobias Olsson
presenterades i VoteIT som Tobias Jordeskog då ett namnbyte var på väg att ske. Vid tidpunkten för
konferensens avslutande hade namnbytet dock ännu inte slutförts och därför används Olsson i detta
protokoll.
2.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT fick det föreslagna presidiet glada tillrop.
2.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till presidium välja Sofia Eklund, ordförande; Carl Johan Berglund, vice ordförande; Helen
Åkerman, vice ordförande; Kim Lillskog, sekreterare; Tobias Olsson, sekreterare och Victoria
Gejrot, metodstödjare.
2.2 Protokolljusterare tillika rösträknare
2.2.1 Informationssession
Valberedningens förslag hade funnits i föredragningslistan på sid. 6.
2.2.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
2.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till justerare tillika rösträknare välja Ulf Lager, Alingsås, och Erika Svensson, Linköping.

3.
Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
Ordförande: Kerstin Torkelsson Enlund
3.1 Informationssession
I VoteIT informerades om följande:
Equmeniakyrkans stadgar § 5.3 anger att kallelse till konferens ska utgå senast sex månader före
konferensen. Kyrkokonferensen 2021 var planerad att hållas i Malmö 13–16 maj, vilket meddelades i
VoteIT under kyrkokonferensen 2020. Kyrkostyrelsen bevakade myndigheternas rekommendationer
kring pandemiutvecklingen och beslutade senare att kyrkokonferensen skulle hållas digitalt även
2021. Den 29 oktober 2020 meddelade kyrkostyrelsen att 2021 års konferens skulle hållas digitalt i
VoteIT och flyttas till perioden 18–26 september 2021. Den 18 januari 2021 skickades en kallelse ut
till alla församlingar. Denna information lades också upp på Equmeniakyrkans webbplats.
3.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade enhälligt
att
anse kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.

4.
Kyrkokonferensens arbetssätt
Ordförande: Kerstin Torkelsson Enlund
4.1 Informationssession
I förberedelserna av årets kyrkokonferens var Equmeniakyrkans Manual för beslutsfattande
vägledande där så var möjligt, men det digitala mötet kunde inte helt och hållet genomföras i enlighet
med manualen. I och med att mötet utfördes digitalt och ägde rum i VoteIT fick det till exempel
följden att alla diskussioner var textbaserade och alla beslut fattades med sluten omröstning.
Konferensens arbetssätt presenterades i VoteIT och VoteIT:s olika funktioner presenterades i förväg i
flera av Equmeniakyrkans digitala kanaler samt i VoteIT.
Kyrkostyrelsen anmälde i VoteIT följande personer för yttrande- och förslagsrätt i konferensen:
Christina Karlsson, ordförande verksamhetsgranskande utskottet
Urban Erestam, ordförande valberedningen
Anders Bergström, vice ordförande valberedningen
Gerard Willemsen, chef för internationella enheten
Pär Alfredsson, chef för nationella enheten
George Olvik, kommunikationschef
Sara Lindblad, ekonomichef
Madeleine Hansson, personalchef
Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia
Linnéa Lidskog, handläggare ordinander
Arne Fritzon, teologisk sekreterare
Klas Johansson, kyrkosekreterare
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Victoria Gejrot, kyrkosekreterare
Motionärsrepresentanter som ej är ombud, vilka ges yttrande- och förslagsrätt på den motion de
företräder.
4.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
anta föreslaget arbetssätt
att
ta emot kyrkostyrelsens anmälan om yttrande- och förslagsrätt till konferensen.

5.
Fastställande av föredragningslista
Ordförande: Kerstin Torkelsson Enlund
5.1 Informationssession
Den av kyrkostyrelsen föreslagna föredragningslistan hade publicerats på Equmeniakyrkans
webbplats inför konferensen.
5.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT lades ett förslag fram om att ta upp ett ärende under 16. Brådskande
ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling
i föredragningslistan. Ärendet gällde en skrivelse till Socialdepartementet avseende gårdsförsäljning
av alkohol. Samtalet rörde dels sakfrågans vikt och dels huruvida ärendet var brådskande i sin
karaktär samt huruvida ärendet uppkommit efter motionstidens utgång.
5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa den av kyrkostyrelsen föreslagna föredragningslistan utan tillägg.

6.
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020
Ordförande: Helen Åkerman
6.1 Informationssession
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen hade funnits att läsa på Equmeniakyrkans webbplats.
6.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT önskades ytterligare uppföljning på beslut från kyrkokonferensen 2017
kring situationen för unga afghaner i Sverige, en fråga som aktualiserats igen då situationen
förvärrats. Kyrkoledare Lasse Svensson redogjorde för det arbete som gjorts i frågan, bland annat
genom nätverket #rätttilltro, genom texter från kyrkoledarna i Sändaren under rubriken Perspektiv och
i ett flertal samarbeten med Sveriges kristna råd.
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Glädje över en innehållsrik verksamhetsberättelse yttrades i diskussionsfältet och en fråga om varför
endast några fokusområden redovisades i denna verksamhetsberättelse ställdes. Frågan fick svar av
Klas Johansson, kyrkosekreterare, som meddelade att en fylligare redovisning med större bredd
kommer presenteras efter att verksamhetsplanens alla fyra år genomförts.
6.3 Beslutssession
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.

7.
Beslutsuppföljning från kyrkokonferensen 2020
Ordförande: Helen Åkerman
7.1 Informationssession
En skriftlig rapport kring arbetet med beslut tagna i kyrkokonferensen 2020 hade funnits i
föredragningslistan på sid. 6–9.
7.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT önskades ytterligare uppföljning kring beslut rörande Apg 29 samt de
beslut som fattades kring barn och unga. Gällande Apg 29 redogjordes bland annat för idéer om ett
volontärprogram. Angående beslut rörande barn och unga berättade Karin Wiborn, biträdande
kyrkoledare, om det pågående arbete som innefattade exempelvis Vinterkonferensen i januari 2022
för kyrkans medarbetare med temat Dela tron vidare med nästa generation. Hon berättade vidare att
material och resurser delas kontinuerligt på Equmeniakyrkans webbplats och redogjorde också för det
påbörjade arbetet för att tillsammans med Equmenia definiera samarbete och ansvarsfördelning.
7.3 Beslutssession
Rapporten lades till handlingarna.

8.
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande
Ordförande: Helen Åkerman
8.1 Informationssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande för 2020 hade funnits att läsa
på Equmeniakyrkans webbplats.
8.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT kommenterades verksamhetsgranskande utskottets yttrande med idéer om
erfarenhetsutbyte kring gudstjänstlivets utveckling, en förhoppning om ett ständigt pågående
samhällsengagemang i församlingarna och glada tillrop kring aktualiserande av frågor kring klimat
och miljö.
8.3 Beslutssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande lades till handlingarna.
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9.
Fastställande av resultat- och balansräkning
Ordförande: Helen Åkerman
9.1 Informationssession
Revisorerna tillstyrkte i revisionsberättelsen att resultat- och balansräkningen fastställdes.
9.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
9.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.

10.
Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
Ordförande: Helen Åkerman
10.1 Informationssession
Revisorerna tillstyrkte i revisionsberättelsen att kyrkostyrelsen och kyrkoledaren beviljades
ansvarsfrihet för år 2020.
10.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT framfördes tack till kyrkostyrelsen och kyrkoledarna.
10.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
bevilja kyrkostyrelseledamöterna och kyrkoledaren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

11.
Verksamhetsplan och budget
Ordförande: Sofia Eklund
11.1.
Verksamhetsplan
11.1.1. Informationssession
Eftersom innevarande verksamhetsplan gällde till 2022 föreslog kyrkostyrelsen inte några
förändringar.
11.1.2. Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
11.1.3. Beslutssession
Inget beslut fattades i frågan.
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11.2.
Rambudget för 2022
11.2.1 Informationssession
Förslaget till rambudget 2022 hade funnits i föredragningslistan på sid. 27–31.
11.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT diskuterades ordningen för beslut i konferensen och huruvida
rambudgeten skulle tas till omröstning före eller efter andra beslut som kunde påverka budgeten.
Kyrkostyrelsen redogjorde för hur de förhöll sig till kostnader som uppstår utanför budgeten och
önskade medskick kring förslag på prioriteringar när konferensen behandlar frågor som får
ekonomiska konsekvenser. I samtalet gavs sakupplysningar kring Equmeniakyrkans
pensionsförvaltning där förändringar gjorts rörande avsättningar. Samtalet rörde även
insamlingsmålen och hur de kunde tydliggöras genom att bryta ner dem på summa per medlem.
11.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
anta den av kyrkostyrelsen föreslagna rambudgeten för 2022.

12.
Förnyat missionsuppdrag
Ordförande: Carl Johan Berglund
12.1 Informationssession
Förslaget till förnyat missionsuppdrag hade funnits i föredragningslistan på sid. 32–40.
12.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT önskades förtydliganden och konkretiseringar kring vad förslaget om att
koncentrera Equmeniakyrkans internationella missionsuppdrag innebar och vilka konsekvenser detta
skulle få för enskilda församlingars olika engagemang. I samtalet önskades även förtydliganden kring
formuleringar om internationellt arbete med lokala församlingar som bas och vilka konsekvenser det
får för det gemensamma engagemanget.
12.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella mission för att uppnå större
engagemang, närhet och närvaro samt möjliggöra nya missionsinsatser i världen med bas i
vårt gemensamma ansvar och engagemang
att
utveckla ett volontärprogram för alla åldrar, där insatser internationellt kan göras, men också
insatser för planering/samordning och information i Sverige
att
prioritera initiativ för unga människor att engagera sig i internationell mission
att
specifika tidsbegränsade satsningar internationellt och nationellt utöver budget 2022 skall
kunna beslutas av Kyrkostyrelsen på upp till 10 % av finansiella intäkter 2021
att
behovet av kunskap om vår gemensamma internationella mission ska beaktas vid utformning
av kommande kompetensutvecklingsprogram för pastorer och diakoner
att
den återkopplingsperiodicitet som redovisas på Equmeniakyrkans webbplats i enlighet med
2020 års konferensbeslut behålls
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att
att

i det fortsatta arbetet med att koncentrera Equmeniakyrkans mission överväga att stödja tvkanalen SAT7
instruera kyrkostyrelsen att genomföra uppdraget med hjälp av kyrkoledningen och
internationella enheten i fortsatt dialog med arbetsgrupper, församlingar, region- och
missionsråd och samarbetskyrkor.

13.
Val av regionala kyrkoledare för regionerna Mitt, Stockholm, Svealand och Syd
Ordförande: Carl Johan Berglund
13.1 Informationssession
Förslaget till regionala kyrkoledare hade funnits i föredragningslistan på sid. 9. Ytterligare
presentation av de föreslagna hade funnits på sid. 41.

13.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT ställdes frågor kring hur förslaget till regionala kyrkoledare motiverats.
Frågor kring pensionsålder ställdes och sakupplysningar om uppdaterat regelverk kring detta gavs.
13.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till regional kyrkoledare för region Mitt utse P-O Byrskog för ytterligare fyra år
att
till regional kyrkoledare för region Stockholm utse Jenny Dobers för ytterligare fyra år
att
till regional kyrkoledare för region Svealand utse Helen Friberg för ytterligare fyra år
att
till regional kyrkoledare för region Syd utse Charlotte Thaarup för ytterligare fyra år.

14.
Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Carl Johan Berglund
14.1 Informationssession
Valberedningens förslag hade funnits i föredragningslistan på sid. 10 med ytterligare motivering på
sid. 44.
14.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig.
14.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
fastställa antalet ledamöter till tretton ledamöter plus ordförande, totalt fjorton personer.

15.
Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa
15.1 a & b Motioner om klimatnödläge
Ordförande: Carl Johan Berglund
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15.1.1 Informationssession
Motionerna och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 10–14.
15.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT diskuterades begreppet klimatnödläge och dess innehåll samt hur
Equmeniakyrkan skulle definiera begreppet. Ett utlysande av klimatnödläge uppfattades av flera
ombud i diskussionsfältet som att det behövde följas upp av kraftfull handling. Konkretisering av
detta önskades. Även ekonomiska prioriteringar till följd av förslagen diskuterades.
15.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge
att
Equmeniakyrkan fortsätter fördjupa samverkan med närstående organisationer samt andra
aktörer inom klimatområdet för en hållbar utveckling
att
Equmeniakyrkan redovisar insatser för klimatet årligen i verksamhetsberättelsen
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatarbetet, som konkret ska
visa hur Equmeniakyrkans klimatarbete ska bedrivas. Här ska Equmeniakyrkans eget arbete
ingå, men även hur stöd och uppmuntran kan ges till församlingar, Equmenia och
samarbetskyrkor. De båda motionernas förslag till fokusområden och andra förslag som
kommit fram under kyrkokonferensen ska tas med i arbetet med handlingsplanen.
Handlingsplanen presenteras på kyrkokonferensen 2022, men ska börja tillämpas i möjliga
delar redan under innevarande verksamhetsår
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att säkra finansiering för handlingsplanen
att
kyrkostyrelsen får mandat att använda upp till 500 000 kronor utöver budget under 2022 i det
fall den handlingsplan som ska tas fram visar att extra insatser behövs
att
kyrkokonferensen uppmanar och uppmuntrar församlingar och enskilda att via nätverk och
media aktivt informera om de klimatarbeten som redan pågår
att
de fem områden som beskrivs i motionen skall vara vägledande i framtagandet av
handlingsplanen
att
kyrkoledarna får i uppdrag att göra ett uttalande som bygger på kyrkokonferensens
diskussioner och beslut, som sedan sprids genom kommunikationsavdelningen och skickas till
de regionala kyrkoledarna och församlingarna för gemensamt agerande.
15.2.
Motion om att inkludera hbtq-personer
Ordförande: Sofia Eklund
15.2.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 15–17.
15.2.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delade motionärer och ombud med sig av olika erfarenheter kring
diskriminering av hbtq-personer, både de som upplevt det tydligt och de som inte kände igen sig i
motionärernas beskrivning av bakgrunden till motionen. Samtalet i diskussionsfältet, som engagerade
många och mycket, rörde bland annat Equmeniakyrkans kongregationalistiska grund, församlingarnas
självständighet och dess påverkan på hur frågan hanteras i konferensen. Hur de olika aspekterna av
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motionen förhåller sig till varandra var ett återkommande tema och exempelvis fördes diskussioner
kring huruvida vigselfrågan kunde samtalas om separat från ett avståndstagande från diskriminering. I
samtalet hördes röster om församlingar där frågorna som motionen berörde inte hade behandlats och
mer tid för samtal önskades, samtidigt hördes röster som inte längre ville vänta med beslut i dessa
frågor. Samtalet rörde även människosyn, bibelsyn och synen på bibeltolkning i förhållande till
motionens olika aspekter. I diskussionsfältet fördes även samtal om vilken typ av beslut konferensen
skulle fatta och flera formuleringar prövades med olika grader av rekommendationer, uppmaningar
och bestämmelser.
15.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
Equmeniakyrkan tydligt tar avstånd från all form av diskriminering pga sexuell läggning eller
könsidentitet
att
verka för en självklar inkludering av hbtq-personer i Equmeniakyrkan genom att initiera
fördjupande samtal i församlingarna och kyrkan
att
kyrkostyrelsen uppmanar alla församlingsstyrelser att arbeta med frågan och försöka hitta ett
förhållningssätt som hela församlingen kan ställa sig bakom. Det är viktigt att ingen ska känna
sig kränkt eller ifrågasatt
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att på de två kommande kyrkokonferenserna redovisa hur arbetet
går med att uppmuntra församlingar till samtal utifrån det material som tas fram
att
mot bakgrund av att varje församling enligt Teologisk grund är självständig inte fatta
konferensbeslut som fråntar församlingarna ansvar för sitt eget gudstjänstliv
att
det på Equmeniakyrkans webbplats står följande: Equmeniakyrkan tar tydligt avstånd från all
form av diskriminering pga sexuell läggning eller könsidentitet.
15.3.
Motion om farsitalande riksevangelist
Ordförande: Helen Åkerman
15.3.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 18.
15.3.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades erfarenheter kring möten med farsitalande samtidigt som frågor
ställdes kring underlaget och behovet. Andra lösningar för att möta behoven än just med en
riksevangelist diskuterades.
15.3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
i kommande tjänstetillsättningar tydligare beakta språklig och kulturell kompetens utifrån
församlingars behov
att
kyrkostyrelsen får i uppdrag att utreda vilka behov av stöd på olika språk som församlingarna
behöver och hur vi på bästa sätt kan erbjuda det stödet.

15.4.
Motion om ordination före Vägledningsår
Ordförande: Helen Åkerman
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15.4.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 18–19.
15.4.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades erfarenheter av Vägledningsåret från både medarbetare som
genomgått Vägledningsåret och från församlingsrepresentanter som mött pastorer och diakoner i
Vägledningåret. I samtalet lyftes bland annat hur otydlighet kring tystnadslöften kan uppstå i ett
enskilt samtal med en ännu inte ordinerad pastor, vilket kan bli en utmaning. Det framfördes också
uppskattning kring rådande ordning utifrån Vägledningsårets funktion som praktik och ytterligare tid
att pröva kallelsen i församlingstjänst. I samtalet lyftes även hur tidpunkten för kyrkokonferensen
kunde påverka om det vore möjligt med ordination inför Vägledningsåret, utifrån att avslutade studier
är en förutsättning för ordination. Tankar och synpunkter att ta med in i den pågående omformningen
av pastors- och diakonutbildningarna lyftes också i diskussionsfältet.
15.4.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
utreda möjligheterna att ordinera kandidater i anslutning till avslutade studier, i inledningen
av Vägledningsåret.
15.5.
Motion om att lära känna Palestina–Israel
Ordförande: Helen Åkerman
15.5.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 19–21.
15.5.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT berörde inläggen bland annat församlingars olika typer av engagemang i
frågan, behovet av fördjupade samtal i församlingarna och fördjupade relationer och kontakter med
kristna i området. Det delades också berättelser från upplevelser i området. I samtalet fanns olika
uppfattningar kring om Equmeniakyrkans och dess olika samarbetspartners aktuella verksamheter
uppfyllde behoven bland församlingar i Sverige och i Palestina–Israel. Omfattningen av
motionärernas föreslagna projekt diskuterades och andra sätt att som församlingar och individer lära
känna Palestina–Israel lyftes.
15.5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppmana och uppmuntra församlingar att tillsammans med närstående organisationer fördjupa
sin kunskap och utveckla kontakter i Palestina–Israel.
15.6.
Motion om tro och naturvetenskap
Ordförande: Carl Johan Berglund
15.6.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 22–23.
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15.6.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT belyste flera inlägg vikten av frågan med berättelser från bland annat
skolans värld, både grundskola och högre utbildning. Berättelser delades om kränkningar och
ifrågasättanden utifrån uppfattningen att kristen tro och naturvetenskap inte skulle vara kompatibla. I
samtalet problematiserades motionens förslag om att ta fram en formulering som beskriver
Equmeniakyrkans relation till naturvetenskap. Olika perspektiv framkom i hur djupgående ett arbete
med att beskriva detta skulle behöva bli. I diskussionsfältet förtydligades att motionen avsåg att tvätta
bort den negativa stämpeln att kyrkan är vetenskapsfientlig och att kristen tro och naturvetenskap är
oförenliga. Med det förtydligandet hittade kyrkostyrelse och motionärer fram till gemensamma
formuleringar till beslutsförslag.
15.6.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
Equmeniakyrkan lyfter upp frågan om relationen mellan tro och naturvetenskap för samtal
och bearbetning,
att
vi som kyrka söker samverkan med Equmenia, Bilda och andra aktörer som kan bidra inom
området, samt
att
genom opinionsbildning sprida kunskapen om att kristen tro är positiv till naturvetenskapen.
15.7.
Motion om gemensamt ledarskap i församling
Ordförande: Sofia Eklund
15.7.1 Informationssession
Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan hade funnits i föredragningslistan på sid. 23–24.
15.7.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT vittnade flera inlägg om att det redan var möjligt att organisera
församlingar på det sätt motionen föreslog utan att göra de föreslagna ändringarna i normalstadgarna
för Equmeniakyrkans församlingar. Det delades berättelser från flera församlingar som hade
erfarenhet av just delat ledarskap. Flera inlägg belyste vikten av ett hållbart ledarskap i församlingarna
och erfarenheter och idéer delades.
15.7.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
uppmuntra församlingar att delta i regionråd och styrelseutbildningar och utbyta erfarenheter
om olika sätt att organisera församlingsledningen.

16.
Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka kyrkokonferensen
beslutar uppta till behandling
Kyrkokonferensen beslutade vid fastställandet av föredragningslistan att inte hantera några ärenden
vid denna punkt.
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17.
Beslut om ordination
Ordförande: Helen Åkerman
17.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 24.
17.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades lyckönskningar och önskningar om Guds välsignelse över
ordinandernas fortsatta tjänst. Även en reflektion kring den ojämna könsfördelningen bland
ordinanderna delades.
17.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Eva Erlandsson, Henrik Einarsson, Hervé Kiese,
Jens Marklund, Kim Lillskog, Maja Floberg, Maria Hassani Nejad, Maria Martinsson, Sara
Klintemyr och Therese Palmqvist
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.

18.
Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund
Ordförande: Helen Åkerman
18.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 24.
18.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT önskades pastorerna Guds välsignelse.
18.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
motta följande pastorer från andra samfund: Maria Johansson, Katharina Bläser och Ludwig
Fontanac Rytter.

19.
Församlingsförändringar
Ordförande: Helen Åkerman
19.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 24.

19.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT ställdes frågor kring anledningarna till att församlingar lämnar
Equmeniakyrkan. Kyrkoledare Lasse Svensson redogjorde för att det är olika, ofta långa, processer
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som ligger till grund för att församlingar lämnar Equmeniakyrkan. Anledningarna exemplifierades
dels med en församling som valt att bli en fristående församling och dels med ett annat fall där en
församlings medlemmar hade funnit en gemenskap i en annan församling men varit få från
Equmeniakyrkan, varför kontakten inte bibehållits.
19.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
notera i protokollet att Velanda missionsförsamling, Ådalskyrkans församling, Delsbo
baptistförsamling och Midlandaförsamlingen upplösts
att
notera i protokollet att Hammarby missionsförsamling, Häggenkyrkans församling och
Risvedens missionsförsamling har lämnat Equmeniakyrkan
att
notera i protokollet att Equmeniakyrkan Mysingsö och Oskarshamns missionsförsamling gått
samman, att Södertälje baptistförsamling och Södertälje missionsförsamling gått samman,
samt att Brålanda Equmeniaförsamling, Frändefors Equmeniaförsamling och Gestads
missionsförsamling gått samman och bildat Equmeniakyrkan Södra Dal.

20.
Val av kyrkostyrelsens ordförande
Ordförande: Carl Johan Berglund
20.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 24 med ytterligare presentation på sid. 45.

20.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades lyckönskningar och önskningar om Guds välsignelse över
föreslagen ordförande i kommande uppdrag
20.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande välja Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge.

21.
Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Ordförande: Carl Johan Berglund
21.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 24–25 med ytterligare presentationer på sid. 45–
47.
21.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
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21.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamot med en mandattid om ett år (fyllnadsval) välja Sandra Melin, Västra Frölunda
att
till ledamöter med en mandattid om tre år välja Per Ansgar, Göteborg, Eva-Lena Gustavsson,
Kumla, Margret Josefsson, Mariestad, Anna Kimming, Vällingby och Malin Lagerlöf,
Bjurholm.
I diskussionsfältet i VoteIT uppmärksammade presidiet ombuden på att ett misstag hade gjorts i
slutredigeringen inför omröstningen. I omröstningen i VoteIT angavs två år i stället för tre som
mandattid. I stadgarnas § 9.1, i konferenshandlingarna i PDF-format, i de ursprungliga att-satserna i
VoteIT samt i informationsblocket i VoteIT var tre år den föreslagna mandattiden vilket också är det
som står i detta protokoll.

22.
Val av tre revisorer och två ersättare
Ordförande: Carl Johan Berglund
22.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 25.
22.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
22.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till revisorer välja Desiree Nylén Wittberg, KPMG (auktoriserad revisor), samt Gunnar
Sjödelius och Erik Ideström
att
till revisorssuppleanter välja Sven Torbjörn Larsson, KPMG (auktoriserad revisor), och Jacob
Östervall.

23.
Fastställande av riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet
Ordförande: Carl Johan Berglund
23.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 25.
23.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT önskades tydligare formuleringar kring effektuppföljning som en del av
utskottets uppdrag. Även uppskattning kring Equmeniakyrkans kvalitetsarbete framfördes.
23.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
att fastställa de föreslagna riktlinjerna för det verksamhetsgranskande utskottet.
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24.
Val av verksamhetsgranskande utskott
Ordförande: Carl Johan Berglund
24.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 26.
24.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
24.3 Beslutssession
Kyrkokonferens beslutade
att
till ledamöter i verksamhetsgranskande utskott utse Christina Karlsson (ordförande), Gunnel
Näsfors, Hanna Persson och Torsten Wilhelmsson.

25.
Val till valberedningen
Ordförande: Carl Johan Berglund
25.1. Val av tre ledamöter på tre år
25.1.1 Informationssession
Förslag till ledamot från valberedningens avgående ledamöter hade funnits i föredragningslistan på
sid. 26. I VoteIT kompletterades förslaget till valberedning med förslag från regionala kyrkoledare
och från Equmenia.
25.1.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT visades uppskattning kring förslagets mångfald i fråga om bakgrund, ålder
och geografi.
25.1.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ledamöter i valberedningen på tre år välja Tomas Hammar, Öckerö, Josue Leones,
Mönsterås, och Noa Nobuoka, Stockholm.
25.2. Val av ordförande och vice ordförande
25.2.1 Informationssession
Förslaget hade funnits i föredragningslistan på sid. 26.
25.2.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
Ingen valde att yttra sig i frågan.
25.2.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade
att
till ordförande i valberedningen välja Anders Bergström, Värnamo
att
till vice ordförande i valberedningen välja Gunilla Lillhager, Örebro.
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26.
Aktuell information
Under kyrkokonferensen 2021 gavs aktuell information i ett antal livesändningar och e-postutskick
under veckan:
Kyrkokonferensen öppnades av kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Torkelsson Enlund i en
livesändning från Örebro på söndagen den 19 september kl 19.00. I anslutning till öppnandet
livesändes en inledningsgudstjänst med förbön för pastorer och diakoner i Vägledningsåret.
Kyrkostudion samt Lasses kyrkkaffe onsdag–fredag 19.00, med medverkande: kyrkostyrelsens
ordförande Kerstin Torkelsson Enlund, biträdande kyrkoledare Joakim Hagerius, mötesordförande
Sofia Eklund, avgående styrelseledamot Andreas Möller, metodstödjare Victoria Gejrot, kyrkoledare
Lasse Svensson, Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf, valberedningens ordförande Urban
Erestam samt Unni Jonsson från Diakonia.
I kyrkostudion deltog också Bo Zandén som representant för 67-åriga pastorer, diakoner och
missionärer, Maria Martinsson som representant för de som under kyrkokonferensen ordinerades till
pastorer och diakoner samt Gunilla Bun som representant för våra nya missionärer.
Fredagens sändning var en jubileumskväll för att fira Equmeniakyrkans 10-årsjubileum. Flera gäster
medverkade, bl.a. de tre bildarsamfundens dåvarande kyrkoledare Anders Svensson, Karin Wiborn
och Göran Zettergren. Kvällen avslutades med en jubileumskonsert med Samuel Ljungblahd med
band.
På lördagens förmiddag livesändes ett storseminarium med kyrkoledarna om Färdplan (se § 28
nedan). På lördagskvällen livesändes en internationell gudstjänst med förbön för missionärer.
Årets ordinationsgudstjänst hölls söndagen den 26 september och livesändes från Betelkyrkan i
Örebro.
En daglig rapport sändes per e-post till alla registrerade ombud med information om vad som hände i
konferensen.
På Equmeniakyrkans webbplats presenterades inkomna hälsningar från Diakonia, Enskilda Högskolan
Stockholm, Bilda, Södra Vätterbygdens folkhögskola, Sveriges kristna råd, Hela Människan,
Stockholms katolska stift, Svenska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska Frikyrkan, EFS
och Pingst – Fria församlingar i samverkan.

27.
Enkla frågor till kyrkoledaren
Inga frågor hade inkommit till denna konferens.

28.
Färdplan
Bakgrunden till arbetet med en färdplan var att nuvarande verksamhetsplan skulle ersättas med en ny
verksamhetsplan år 2023. Färdplanen syftade till att med utgångspunkt i kyrkans vision: ”En kyrka för
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hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen” skapa en brygga mellan
visionen och den konkreta verksamhetsplanen.
Kyrkoledningen presenterade ett utkast genom rubrikerna: Leva tillsammans; Enhet & identitet; I sin
tid; För världens skull; Dela tron vidare; Heliga vanor; Ledarskap & herdeskap - några tankar som kan
växa till en färdplan. Detta skedde i ett digitalt frukostseminarium under kyrkokonferensen.
Under kommande verksamhetsår planerades arbetet fördjupas genom arbetsgrupper, regionråd,
vinterkonferens och kyrkostyrelse för att sedan presenteras tillsammans med verksamhetsplan i
kyrkokonferensen 2022.

29.
Rapport från Equmenia
I VoteIT lämnades följande hälsning från Equmenias ordförande Ida Löveborn:
Hej kyrkokonferensen!
Här kommer en hälsning från Equmenia, Equmeniakyrkans barn- och ungdomsorganisation. Jag
heter Ida Löveborn och är ordförande för den nationella styrelsen.
Den senaste tiden har ju varit speciell, men många av våra föreningar har kämpat väl och lyckats
hålla igång ganska mycket som vanligt ändå, och om det varit omöjligt har det funnits många
kreativa sätt att ändå mötas. Det är vi glada och stolta över, eftersom en tid som på många sätt
präglas av hopplöshet behöver gemenskaper som bär på just hopp, kanske allra särskilt för barn och
unga. Och vi vill erbjuda en trygg plats att vara på, vi vill möta barn och ungas frågor, vi vill vara en
god kraft i samhället och vi vill att tron på Jesus Kristus ska vara både målet och grunden för allt vi
gör.
Jag vill nämna några saker som vi arbetar med just nu:
▪

▪

▪

I våras lanserade vi Equmenia gaming! Vi har ju i flera år arbetat med gaming, men det är
först nu vi på allvar kan lägga resurser på detta. Och vi tror att det är viktigt! Majoriteten av
barn och unga i Sverige gamear idag, och vi tror att det är så viktigt att vi finns där och möter
dem på deras planhalva. Ett exempel på det är minecraftkvällar där Equmenianer möts för att
spela och sen ha en andakt tillsammans.
En annan sak som vi jobbar med är vårt scoutprojekt i Lövgärdet i Göteborg, som är ett
socioekonomiskt utsatt område. I två års tid har vi bedrivit scoutarbete där och fått möta 200
barn. Vi arbetar nu för att kunna sprida detta till fler delar av Sverige.
Om två månader är det dags för vårt årsmöte, riksstämman! Vi planerar för att mötas fysiskt i
Värnamo, vilket känns oerhört roligt och viktigt efter en lång tid med digitala möten. Ni får
gärna be för oss då! 19-21 november.

Stort lycka till med era förhandlingar, vi ber för er och för att ni ska ta kloka och goda beslut.
Ida Löveborn
Ordförande Equmenia
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30.
Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller 67 år
I en webbsändning framförde Lasse Svensson, kyrkoledare, ett tack och en hälsning till de som under
året fyllde 67 år.
Pastorer, diakoner och missionärer som tackades var Agneta Richloow, Ann-Karin Persson, AnnaLena Janséus, Annika Jerlbäck, Birgitta Thörn, Bitte Wadhstorp, Bo Zandén, Carina Jarlsbonde,
Christer Daelander, Dan Inge Olsson, Elie Kabwe Mulongo, Eva Danneholm, Gun-Britt Klingvall,
Gunnar Pettersson, Gunnar Wrang, Gunnel Näsfors, Göran Undevall, Göran Waller, Göran
Zettergren, Ingalill Dahlgren Nyberg, Karin Wikehult Andersson, Kerstin Sjöbratt, Lars-Erik Kileby,
Lasse Polbäck, Liselott J Andersson, Majsan Eriksson, Margaretha Rudén, Maria Schönning,
Marianne Andersson, Mats Eriksson, Myggan Kallfors, Ninna Zetterman, Ola Johansson, Olle
Jonasson, Paul Enlund, Per-Erik Bernspång, Per-Gunnar Enocsson, Pär Axel Sahlberg, Ruben
Johansson, Rune Andreasson, Rune W Dahlén, Sigward Karlsson, Sven-Gunnar Lidén, Sven-Gösta
Holst, Thomas Segergren, Tomas Nilsson, Torgny Gadmar, Ulf Jiewertz, och Violet Andersson.
I diskussionsfältet i VoteIT framfördes tack och personliga hälsningar till de som under året fyllde
67 år.

31.
Avtackning av förtroendevalda
I en webbsändning tackades avgående ordförande för valberedningen Urban Erestam samt avgående
kyrkostyrelseledamöterna Andreas Möller och Hani Ghattas.

32.
Kallelse till kyrkokonferens 2022
I VoteIT informerades om att Equmeniakyrkans nästa kyrkokonferens planerades till 12–14 augusti
2022. Vid tidpunkten för kyrkokonferensen var platsen för konferensen 2022 inte klar.
I VoteIT informerades även om att kyrkokonferensen 2022 tidigare var planerad att hållas
tillsammans med World Methodist Conference 10–14 augusti. World Methodist Conference hade
blivit framskjuten till ett senare, vid tidpunkten för kyrkokonferensen ännu ospecificerat, datum.
I diskussionsfältet i VoteIT delades tankar inför hur framtida kyrkokonferenser skulle kunna
arrangeras. Önskemål och förhoppningar både om att träffas på samma plats och om att kunna delta
på distans samsades i samtalet.

33.
Avslutning
I en webbsändning tackade kyrkokonferensens ordförande Sofia Eklund alla ombud, församlingar,
kyrkostyrelsen och andra grupper som gjort förhandlingarna möjliga. Ett tack framfördes också till
dem som arbetat med förberedelser och kringarrangemang, samt till Betelkyrkan i Örebro där
kyrkokonferensen firat sina webbsända gudstjänster. Därefter förklarades kyrkokonferensen 2021
avslutad.
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