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FÖREDRAGNINGSLISTA
INKLUSIVE UNDERLAG
1. Inledning
2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
2.1 Presidium
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
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
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att

till protokolljusterare tillika rösträknare välja Ulf Lager, Alingsås och Erika Svensson,
Linköping.

3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande
4. Kyrkokonferensens arbetssätt
Kyrkokonferensen 2021 genomförs digitalt. Information om konferensens arbetssätt finns i
VoteIT. Där finns också tidplan för när de olika punkterna behandlas.

5. Fastställande av föredragningslista
6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020
Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2020 finns att läsa på
equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/redovisning/

7. Beslutsuppföljning från kyrkokonferensen 2020
Vid kyrkokonferensen 2020 fattades ett flertal beslut för kyrkostyrelsen att verkställa och
processa. Till viss del har arbetet försvårats av pandemin.

Beslut om utbildning av pastorer, diakoner, den ordinerade tjänsten och kyrkans övriga tjänster
Andlig vägledning
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att bevaka att andlig vägledning har en fortsatt tydlig plats
i utbildning och fortbildning för medarbetare i Equmeniakyrkan. När det gäller andlig
vägledning under utbildning och Vägledningsåret finns redan idag en tjänst för detta,
liksom avsatt tid för fortbildning för medarbetare. Under 2021 genomgår Equmeniakyrkan
en omorganisation där en särskild enhet för ordinerade medarbetare; diakoner och
pastorer, från rekrytering, utbildning fram till ordination samt fortsatt fortbildning, andlig
vägledning och omsorg i den livslånga ordinationen ska utvecklas.
Omstrukturering av diakon- och pastorsutbildningarna
Behovet av omstruktureringar av diakon- och pastorsutbildningarna har lyfts från
såväl församlingar inom Equmeniakyrkan som nuvarande och tidigare studenter. På
Kyrkokonferensen 2020 beslutades att bejaka de grunddrag som kyrkostyrelsen presenterat,
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samt uppdra åt kyrkostyrelsen att tillsammans med Bromma folkhögskola och Enskilda
Högskolan Stockholm (EHS) arbeta med detaljer kring omfattning, kursinnehåll mm för att
återkomma med rapport vid kommande konferenser.
En styrgrupp bestående biträdande kyrkoledare, rektor vid Bromma folkhögskola
och programansvarig för pastorsutbildningen vid EHS arbetar med frågan, liksom
en arbetsgrupp med ytterligare representanter från Bromma folkhögskola, EHS och
Equmeniakyrkan. Sedan tidigare finns också utbildningsråd, ett för diakonutbildningen och
ett för pastorsutbildningen, som arbetar med utbildningar till de särskilda tjänsterna.
Styrgrupp och arbetsgrupp har tagit med sig de synpunkter som framkom under
kyrkokonferensen 2020.
Att bejaka och bekräfta församlingsmusikers kallelse
Kyrkostyrelsen fick i uppgift att utreda hur Equmeniakyrkan kan bejaka och bekräfta
församlingsmusikers kallelse. I Kyrkohandboken finns förslag till en förbönsakt för
förtroendevalda, nya medarbetare, ungdomsledare, musiker (Kyrkohandbok för Equmeniakyrkan
s 221), vilken kyrkostyrelsen hänvisar till.
Årlig samling för medarbetare i olika grupperingar
Förutom Vinterkonferensen som inbjuder kyrkans alla medarbetare vartannat år kommer
regionala samlingar genomföras årligen.
Beslut om att förtydliga församlingsföreståndarens roll
Kyrkokonferensen beslutade 2020 att uppdra åt kyrkostyrelsen att förtydliga vad som ingår
i en församlingsföreståndares uppgifter och hur gränsdragning ser ut gentemot styrelse och
ordförande. Detta arbete har påbörjats och kommer återfinnas i en uppdatering av texten
”Råd och anvisningar” som finns på Equmeniakyrkans hemsida.
Lokalpastor
Kyrkokonferensen återremitterade förslaget om lokalpastor för fortsatt beredning. Denna
beredning har påbörjats men behöver fortgå ytterligare en tid eftersom kyrkostyrelsen
vill harmonisera detta förslag med behandling av motion gällande vägledningsåret i
kyrkokonferensen 2021.

Beslut om församlingsutveckling, församlingens liv och relationer
mellan församlingar
Stärka nätverkande mellan församlingarna
Kyrkans struktur är de sju regionerna som leds av regionala kyrkoledare. En positiv effekt
av den nödvändiga digitala utvecklingen till följd av pandemin är att flera regioner har
upptäckt hur det går att samverka över regiongränserna. Uppdraget att stärka samverkan
mellan församlingar pågår oavbrutet hela tiden inom och mellan regionerna, det kan vara
genom en fadderrelation, nätverk inom särskilda samverkansområde eller en växtpool. De
regionala kyrkoledarna möts med tät regelbundenhet för att utbyta erfarenheter, stärka
samverkan och därigenom stödja församlingar.
Den digitala utvecklingen
Kyrkokonferensen 2020 fattade beslut om att skapa möjligheter till erfarenhetsutbyte
kring den digitala utvecklingen. Ett flertal seminarium om digitala årsmöten har ägt rum,
liksom seminariekvällar om församlingarna och den digitala utvecklingen samt regionala
träffar. Till följd av samhällsutvecklingen under pandemin pågår flera initiativ i kyrkan och
tillsammans med andra kyrkor till stöd för församlingar. En strategi för att vara kyrka på
nätet kommer att tas fram.
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Beslut om barn och unga
Ett antal beslut rörande barn och unga, unga vuxna, unga ledare och barns andliga
utveckling ska redovisas i kyrkokonferensen 2022. Samtal pågår mellan Equmenias ledning
och kyrkoledningen om hur vi tillsammans kan stärka stödet till församlingar och samverka
nära och lära av varandra i det gemensamma ansvaret för barn, unga, ledare och familjer. I
tidigare nämnda organisationsöversyn är en viktig del hur vi kan stärka samarbetet mellan
kyrkan och Equmenia också på regional nivå. Bland besluten fanns att tillgängliggöra
kyrkokonferensen för alla åldrar redan till 2021. Försök kommer göras, men försvåras av
att det även detta år är digital konferens. En gemensam bön för barn och deras familjer
kommer tas fram i anslutning till böndag för världens barn i början av oktober.
Församlingsplantering
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att ytterligare bereda frågor om församlingsplantering och
återkommer till kyrkokonferensen 2022.
Samtalsunderlag för församlingsangelägna frågor
Kyrkokonferensen fattade beslut om att församlingar önskar tala om kyrkosyn, medlemskap
och hur vi förmedlar tro och teologi på ett öppet och inbjudande sätt, bland annat utifrån
samtal om visionsformuleringen. På grund av andra pågående processer, en ny kyrkoledning
och pandemin är detta arbete försenat men påbörjat och viktigt.

Equmeniakyrkans administration och ekonomi
Statistik och analys
I verksamhetsberättelsen för 2020 återfinns medlemsutvecklingsstatistik.
Insamlingar och gåvor
Kyrkokonferensen fattade beslut om att tydliggöra kyrkans ekonomi, genomlysa
ändamålsbestämda medel för att täcka nödvändiga åtgärder, samt att följa upp att vi
håller oss till placeringspolicyn gällande klimatfrämjande placeringar. Kyrkostyrelsen
återkommer med förslag gällande ändamålsbestämda medel till kyrkokonferensen 2022 och
arbete pågår för en budget i balans. En mindre undersökning visar svagt stöd för att ändra
insamlingsperioder eller syfte för insamlingar.
Arbetet med att leva upp till placeringspolicyn är ett ständigt pågående arbete.
Equmeniakyrkans nationellt anställdas resor med fossilt bränsle klimatkompenseras genom
att ge ett extra stöd till projekt i våra samarbetskyrkor för hållbar utveckling.
Statistikblankett
En gemensam statistikblankett med andra frikyrkosamfund är framtagen.
Riktlinjer för Verksamhetsgranskande utskottet
Ett nytt förslag presenteras vid kyrkokonferensen 2021.

Internationellt
Apg 29
Kyrkostyrelsen fick i uppdrag att undersöka hur samarbetet med Apg 29 pionjär kan
utvecklas. I samband med översynen av den internationella enheten föreslår kyrkostyrelsen
att stärka möjligheten för volontärinsatser i våra samarbetsregioner samt att skapa fler
tillfällen för unga till engagemang i internationellt arbete.
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Filippinerna
Konferensen beslutade att tillsammans med andra aktörer, så som Svenska missionsrådet,
stärka och uppmuntra påverkansarbete för mänskliga rättigheter i Filippinerna genom
kontakter med ambassaden och United Church of Christ in the Philippines (UCCP).
Internationella enheten har deltagit i flera möten med UCCP för att arbeta vidare med
frågan. I februari uppmanades till bön för Filippinerna med särskilt fokus på rättvisa och
mänskliga rättigheter. Kontakter har tagits med Svenska missionsrådet liksom med Act
Svenska kyrkan för att utreda möjligheten till samverkan om att uppvakta UD i frågan.
Arbetet fortsätter.

8. Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets
yttrande
Revisorerna berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande och kyrkostyrelsens
svar finns att läsa på equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens/redovisning/

9. Fastställande av resultat- och balansräkning
10. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
11. Verksamhetsplan och budget
11.1. Verksamhetsplan
Innevarande Verksamhetsplan gäller till 2022. Inga förändringar föreslås.

11.2. Förslag till rambudget för 2022
Kyrkostyrelsens förslag finns att läsa på sidan 27.

12. Förnyat missionsuppdrag
Kyrkostyrelsens förslag, som är underlag till beslutsförslag nedan, finns att läsa på sidan 32.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att

uppdra åt kyrkostyrelsen:

		

att genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella mission.

		

att utveckla ett volontärprogram.

		

att prioritera initiativ för unga människor att engagera sig i internationell mission.

13.		Val av regionala kyrkoledare för regionerna Mitt, Stockholm,
Svealand och Syd
Presentation av de föreslagna finns att läsa på sidan 41.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
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

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.
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14. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens förslag presenteras på sidan 43.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att antalet ledamöter fastställs till tretton ledamöter plus ordförande, totalt fjorton
personer.

15.Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över dessa
Kyrkostyrelsens inledning inför behandlingen av motioner och motionssvar
Till kyrkokonferensen 2021 har det inkommit åtta motioner. Motionerna uttrycker
engagemang och viljeyttringar som är ett uttryck för en levande demokrati i
Equmeniakyrkan.
När kyrkostyrelsen behandlar motioner efter beredning av kyrkoledning och kansliet i
Alvik har styrelsen att se till motionens intention, vad som redan görs kring frågan och
vad som är väsentligt, möjligt och rimligt att prioritera i relation till resurser och den
verksamhetsplan som kyrkokonferensen fastställt. Det innebär att hantera behov av både
flexibilitet, nya initiativ och långsiktig uthållighet.
Equmeniakyrkan har ett antal närliggande organisationer och institutioner där vi som
kyrka är ägare, huvudman, medlem eller samverkanspart. Tillsammans med dessa utgör vi
ett ”större vi” och samverkar och samarbetar kring olika frågor. Dels för att ta tillvara den
kompetens, kunnighet och erfarenhet som finns inom respektive organisation och dels
för att använda resurser på ett klokt sätt. Det gäller till exempel samverkan med Enskilda
Högskolan Stockholm, Equmeniakyrkans folkhögskolor, Diakonia och Bilda. Samspel och
samverkan får oss att nå längre i våra visioner och ambitioner och kan bidra att förverkliga
en motions intention.
Vid kyrkokonferenserna har konsensusmetoder använts för att hitta mötets gemensamma
mening i olika frågor.
Det har bland annat inneburit att kyrkostyrelsen svar på motioner inte avslutats med attsatser utan konferensen har med stöd av metoderna och presidiet sökt sig fram till beslut.
När konferensen hålls digitalt i VoteIT är det svårt att tillämpa konsensusmetoder fullt ut i
samtal och behandling av de olika motionerna. Styrelsen har därför valt att i år använda attsatser som förslag till beslut.

15.1 a Motion om klimatnödläge
Vad innebär det att vara en kyrka i en tid då Guds skapelse lider? Då de fattigaste och
svagaste drabbas först och mest av klimatkrisens förödande konsekvenser?
Vi vill vara en kyrka som är relevant i en kritisk tid, inte minst för barn och unga som
kommer att få bära konsekvenserna om vi inte lyckas vända utvecklingen. Vi vill med
trovärdighet möta de livsfrågor som väcks genom klimatkrisen och ta vara på möjligheterna
att i ord och handling förkunna evangeliet om Jesus Kristus. Vi vill vara en profetisk röst i
samhällsdebatten och aktivt delta i arbetet för en omställning till en hållbar värld.
Klimatfrågan är inte längre en fråga bland andra frågor. Klimatkrisen handlar inte om
partipolitik eller åsikter. Rovdriften på skapelsen genom vår överkonsumtion och hejdlösa
användning av fossila bränslen har nu tagit oss till ett existentiellt katastrofläge. Det är dags
att vi som kyrka börjar agera tydligare utifrån denna verklighet.
Utsläppskurvorna måste böjas nedåt nu. Den biologiska mångfalden måste värnas. Detta
är den samlade vetenskapens enträgna budskap till oss. För oss som kyrka handlar det
om lärjungaskap och efterföljelse, som gemenskap och i våra enskilda liv. Problemen går
djupare än vår användning av fossila bränslen. Enbart ny teknik räcker inte till för att lösa
klimatkrisen. Omställningen förutsätter omvändelse; att vända bort från en livsstil som
utarmar jorden, till ett liv i Kristi efterföljd.
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Flera länder och över 2000 städer och kommuner i hela världen har utlyst klimatnödläge.
Kyrkornas Världsråd (KV) fattade beslut om att utlysa klimatnödläge i november 2019.
”Detta beslut behöver ett brådskande och aldrig tidigare skådat gensvar av alla överallt lokalt, nationellt och internationellt” skriver KV i sitt uttalande.
Att utlysa ett klimatnödläge är ett uttryck för att vi förstår frågans allvar och dess betydelse
utifrån vår tro. Vårt lärjungaskap leder oss till att se klimatkrisens konsekvenser och detta
måste få genomsyra alla beslut och varje del av vårt arbete, internationellt, nationellt och
lokalt.
Dessa beslut bygger vidare på det som redan gjorts inom Equmeniakyrkan. Bland annat
flera beslut på kyrkokonferenser, policydokument och handlingsplan som antagits samt
informationsmaterial som gjorts för klimatfastan och andra sammanhang.
Det bygger också på det breda engagemang som växer fram lokalt där hittills över 60
församlingar i vår kyrka har uttryckt en vilja att vara Grön Kyrka och finns med i det
ekumeniska nätverket för detta.
I kyrkans verksamhetsplan står ”Miljö och klimat har en självklar plats i påverkansarbetet
liksom i all verksamhetsplanering”. Nu behöver vi ta nästa steg.
Vi föreslår att kyrkokonferensen beslutar:
att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.
att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att säkra nödvändiga ekonomiska resurser för att driva
arbetet framåt samt möjliggöra ett kraftfullt stöd till det lokala arbetet.
att ledningsansvaret ligger på kyrkoledarnivå.
att en årlig återrapportering sker till kyrkokonferensen.
att följande fem områden är vägledande i genomförandet av klimatnödläget:
1. Bibelstudium/teologisk fördjupning, bön samt kunskap från vetenskapen
Hela vårt arbete med klimatnödläget är ett gensvar på Guds kallelse till oss om
ett liv i Jesu efterföljd. Bibelstudiet liksom förkunnelsen om Guds skapelse, vår
roll, det kristna hoppet liksom efterföljelsens villkor i klimatkrisens tid lägger
grunden för våra handlingar. Den samlade vetenskapens senaste rön måste tas på
allvar och vägleda oss. I stor medvetenhet om krisens allvar målar vi ändå positiva
framtidsbilder av ett samhälle i samklang med Guds skapelse där andra värden än
konsumtion och evig materiell tillväxt är vägledande.
Ett fokus på bön; bön om vägledning, bön om kraft, bön för de fattiga som drabbas
först och mest på olika håll i världen, bön för en politik som svarar upp mot
nödläget.
2. Den lokala församlingen
Den lokala församlingen är centrum för omställningsarbetet. I den lokala
gemenskapen ges träning till ett lärjungaskap i samklang med Guds skapelse. Här
sker också mötet med människor, inte minst barn och ungdomar, med ångest över
en osäker och skrämmande framtid. De behöver stöd för att finna hopp i kristen tro
och till meningsfull gemenskap och engagemang. Samtal sker om vad en ansvarsfull
livsstil och ett hållbart samhälle innebär. Genom en fortsatt satsning på nätverket
Grön Kyrka knyts församlingar samman och får redskap för sitt engagemang.
3. Bildningsinsats
I samverkan med församlingarna, Equmeniaföreningar, THS, folkhögskolor,
studieförbund etcetera görs en massiv bildningsinsats på alla nivåer i kyrkan.
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4. Utsläpp av växthusgaser
I våra egna sammanhang är vi med och skapar den förändring som vi vill se i
samhället. Som nationell kyrka minskar vi våra utsläpp av växthusgaser med 30
procent under 2021–23 och en successiv minskning på ytterligare 40 procent (totalt
70 procent) till senast 2030. Det gäller våra transporter/resor, energianvändning för
lokaler, vår konsumtion mm.
Vi uppmuntrar våra församlingar och våra församlingsmedlemmar att göra
motsvarande.
5. Samverkan
Ett nära samarbete sker med Equmenia. Samverkan sker med våra systerkyrkor, och
andra internationella partners, med Sveriges Kristna Råd och Diakonia. Vi deltar
aktivt tillsammans med alla goda krafter i samhället som vill bidra till omställningen
till ett hållbart samhälle inom de planetära gränserna. Vi uppmuntrar våra
församlingar och våra församlingsmedlemmar till engagemang i lokalsamhället.
Abrahamsbergskyrkan Bromma
Baptistförsamlingen Slottshagskyrkan Helsingborg
Brunnskyrkans församling Åseda
Centrumkyrkans församling Farsta
Equmeniakyrkan Fagerås
Equmeniakyrkan Kaxholmen
Equmeniakyrkan Rävlanda
Equmeniakyrkan Skärblacka
Equmeniakyrkan Östhammar
Helsingborgs missionsförsamling
Missionsförsamlingen Himmeta
Immanuelkyrkans församling Jönköping
Mikaelikyrkans missionsförsamling Skärholmen
Missionsförsamlingen Hudiksvall
Missionskyrkan Uppsala
Tingvallakyrkans församling Karlstad
Valsätrakyrkan Uppsala
Vårdklockans församling Visby
Älvsjö missionsförsamling
Styrelsen Betlehemskyrkans församling Örebro
Styrelsen Equmeniakyrkan Alvesta Moheda
Styrelsen Equmeniakyrkan Arvika
Styrelsen Equmeniakyrkan Borlänge
Styrelsen Equmeniakyrkan Hallunda
Styrelsen Equmeniakyrkan Mohed
Styrelsen Equmeniakyrkan Skog
Styrelsen Equmeniakyrkan Söderhamn
Styrelsen Equmeniakyrkan Svenstavik
Styrelsen Fridhemskyrkan Mora
Styrelsen Missionsförsamlingen Eksjö
Styrelsen Missionsförsamlingen Mullsjö
Styrelsen Missionsförsamlingen Ockelbo
Styrelsen Rodenkyrkan Norrtälje
Styrelsen Sannerudskyrkan Kil
Styrelsen Skårekyrkan Skåre
Styrelsen Vidablickskyrkan Norrköping
Styrelsen Åbybergskyrkan Vallentuna
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Grön kyrka gruppen Rävåskyrkans församling Karlskoga
Internationellt/miljö/rättvisa gruppen Linköpings missionsförsamling
Amelie Roolf, Equmeniakyrkan Karlsborg
Patrik Sundberg, Andreasförsamlingen Jönköping
Peter Ottosson, Centrumkyrkan Tumba
Jon Bergeå, Västerortskyrkan Vällingby

15.1 b Motion om klimatnödläge
Som förvaltare av Guds skapelse har vi som kristna och som kyrka ett ansvar att värna om
klimat och natur. Vi har under decennier känt till att vi lever i antropocen – den geologiska
epok då det är människan själv som påverkar klimatet, på ett förödande sätt. Länge lyssnade
vi inte på varningarna, nu är läget akut, nu är det klimatnödläge.
Den mest avgörande frågan nu är att leva hållbart och i balans med jordens förutsättningar.
Klimatförändringarna drabbar främst fattiga länder samtidigt som det är vi i de rika
länderna som orsakar dem. Som kyrka måste vi verka för klimaträttvisa. De rika länderna
med sin höga konsumtion har betydligt större ekologiska fotavtryck än fattiga länder.
Kyrkans miljöansvar och internationella ansvar hänger ihop.
Kyrkan har ett profetiskt ansvar, att väcka till insikt och handling, och också att förmedla
hopp, att förändring och rättvisa är möjligt.
Som kyrka måste vi påverka på alla nivåer. Internationellt via exempelvis Kyrkornas
världsråd. Nationellt både som samfund och ekumeniskt genom Sveriges kristna råd.
En annan naturlig samverkanspartner är Diakonia. Lokalt påverka våra regioner och
kommuner. Och som kristna ta eget ansvar.
Mycket har redan gjorts inom Equmeniakyrkan och Equmenia liksom i många församlingar
och Equmeniaföreningar. Miljö och klimat var ett av Equmeniakyrkans delmål 2019–
2020 i fokusområde samhällsengagemang. Nu är det dags att lyfta frågan som den mest
prioriterade för Equmeniakyrkans samhällsengagemang.
Vi föreslår därför att kyrkokonferensen beslutar:
att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge.
att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att verka för att det lokala arbetet i församlingarna får
ett bra stöd i form av nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte genom Grön kyrka
samt att ta initiativ till teologiskt kunskapsstöd och gemensamma bildnings-		
satsningar.
att kyrkostyrelsen ges i uppdrag att sätta upp tydliga mål för hur samfundets ekologiska
fotavtryck ska minska, och ge vägledning till församlingarna hur varje församling
kan sätta upp egna mätbara mål.
att kyrkostyrelsen verkar för att klimatfrågorna uppmärksammas i Kyrkornas Världsråd
och Sveriges kristna råd.
Lars Andersson,
Ingrid Hesser,
Katarina Johansson,
Siv Melin,
Jonathan Ramström,
Sally Stenberg,
Sven Erik Wånell för Ansgarskyrkans gröna grupp
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Kyrkostyrelsen svar på motionerna 1 a och 1 b om klimatnödläge
Två motioner angående klimatet har inkommit till kyrkokonferensen, vilka dels föreslår
att Equmeniakyrkan ska utlysa klimatnödläge, dels anger ett antal konkreta åtgärder som
kyrkan bör vidta. Områden som särskilt omnämns för att förstärka arbetet med anledning
av utlysande av klimatnödläge är bibelstudium, teologisk fördjupning och bildningsinsatser,
stärka omställningsarbetet i den lokala församlingen, sätta upp konkreta mål för minskning
av växthusgaser och samverkan med andra parter nationellt och internationellt.
Frågan och arbetet med klimatfrågan är inte nytt i Equmeniakyrkan. Policyn om fred,
mänskliga rättigheter och omställning antogs av kyrkokonferensen 2013 och reviderades av
kyrkostyrelsen 2018 efter beslut i kyrkokonferensen, då frågan om kärnvapennedrustning
fördes in. Policyn anger att Equmeniakyrkan vill verka för ”En social och ekonomisk
utveckling inom planetens säkra gränser. Att främja återanvändning och miljömedveten
livsstil samt välja miljömässigt bästa alternativ för varor, tjänster, resor och verksamhet. En
snabb utfasning av fossila bränslen samt utbyggnad av förnyelsebara energikällor.”
Exempel på utflöde av detta är Brobyggepodden 12 steg och klimatet,
https://equmeniakyrkan.se/search/brobyggepodden; Arnes fredagstankar
https://equmeniakyrkan.se/tro/arnes-fredagstankar; närvaro i Fridays for Future och
engagemang i nätverket Preachers for Future.
Under fastetiden inför påsken 2019 utlystes den första klimatfastan med påtagliga
avståenden för klimatets skull. Fastetiden 2021 utlyste hela den svenska scoutrörelsen
klimatfasta, inspirerade av Equmenia. Vid sidan om Kyrkornas Världsråds Skapelsetid
under september månad, som uppmärksammas genom Sveriges kristna råd, ger det oss två
märkbara perioder under året att särskilt uppmärksamma klimatet utifrån kristen tro och
skapelseteologi.
Equmeniakyrkan är medlem i Föreningen Klimatriksdagen som har till syfte att verka för
en snabb omställning till ett hållbart samhälle och stärka det folkliga stödet för nödvändiga
och modiga beslut i klimatpolitiken.
Equmeniakyrkans nationella kansli kompenserar resor med fossila bränslen med att stödja
projekt för klimatomställning i systerkyrkor.
På kyrkokonferensen 2019 lanserades Grön kyrka som idag samlar ett åttiotal
församlingar, varav 65 är från Equmeniakyrkan, i ett nätverk för att arbeta med klimat
och miljö. Engagemanget är stort och växande, det ordnas med regionala samlingar,
pilgrimsvandringar och föreläsningar. Det är ett ekumeniskt initiativ med koppling
till Sveriges kristna råd och finansieras av Sida-medel genom ansökan hos Svenska
missionsrådet.
Inom ramen för detta arbete pågår ett arbete med utbildningsinsatser, ekoteologi och ett
arbete med att ta fram verktyg för församlingar att räkna ut sina utsläpp.
Kyrkostyrelsen anser att många befintliga aktiviteter i Equmeniakyrkan svarar väl mot
motionärernas önskan, och förstår att vi än bättre behöver kommunicera befintliga resurser
för ett lokalt engagemang.
Kyrkostyrelsen bejakar motionärernas förlag om att utlysa klimatnödläge som ett uttryck
för att frågans allvar och betydelse utifrån kristen tro.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
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.
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15.2 Motion om att inkludera hbtq-personer
Hbtq-personer har en högre psykisk ohälsa än övriga. Hbtq-personer vittnar om att de inte
vågar komma till kyrkan eller att de lämnat kyrkan pga hur de blivit behandlade pga sin
sexuella läggning eller könsidentitet, alltså pga diskriminering. I t ex grupper på sociala
medier där det uttalat är tryggt för hbtq-personer så kommer ofta frågan “vilken församling
vågar jag gå till?” osv när det kommer till frågor om utsatthet och inkludering pga vem man
är och vem man älskar och längtar efter.
Equmeniakyrkan centralt har inte tagit ställning, varken när det gäller diskriminering mot
hbtq-personer eller vigsel av samkönade. Varje församling får själv bestämma hur man ser
på och bemöter hbtq-personer. Många församlingar har inte fattat något beslut, vilket i
praktiken innebär att de till exempel inte viger samkönade, vilket i sin tur kan innebära att
hbtq-personer upplever diskriminering och otrygghet.
Just nu står det följande på Equmeniakyrkans hemsida: ”I Equmeniakyrkan är varje
församling ytterst självständig. Därför kan olika församlingar ha olika hållning och praxis
också i frågor som rör HBTQ. Men för alla församlingar gäller självklart att lagarna mot
diskriminering och för religionsfrihet måste följas.”
Vår kommentar: Det är en del av Equmeniakyrkan och dess historia att alla församlingar får
bestämma saker själva, men till vilket pris? Det bör inte ske till priset av mänskligt lidande,
alltså att hbtq-personer som är en utsatt grupp både i samhället och historiskt i kyrkan
upplever utsatthet och kränkningar och lider. Om lagen mot diskriminering ska uppfyllas
måste lika rättigheter gälla. Det är viktigt att hbtq-personer känner sig trygga med att alla
Equmeniakyrkans församlingar och föreningar är trygga platser utan diskriminering oavsett
vilken plats i landet det gäller. Därför behöver det finnas en tydligare och uttalad grund för
vad som gäller i alla församlingar. Det här är inte en fråga om hur vi tolkar bibeln, utan det
handlar om vår människosyn och gudsbild.
Vidare står följande på hemsidan: ”Sexuell läggning och könsidentitet är inte en faktor som
påverkar om man kan ordineras till pastor i Equmeniakyrkan. När det gäller anställning i
lokal församling tar församlingen själv beslut om vem de anställer.”
Vår kommentar: Den här formuleringen utgår från att människor kan vilja avstå från
att anställa en person pga personens sexuella läggning eller könsidentitet, vilket är
diskriminering. Den här formuleringen öppnar alltså upp för att församlingar ska bryta mot
just lagarna mot diskriminering. Formuleringen visar därför att Equmeniakyrkan behöver
bli tydligare, för att inte själv vara med och bidra till diskriminering.
Vi vill uppnå att färre hbtq-personer diskrimineras, fler hbtq-personer känner sig välkomna,
färre hbtq-personer lämnar kyrkan eller inte vågar komma till en kyrka pga sin identitet.
Förslag till beslut
att

Equmeniakyrkan tydligt tar avstånd från all form av diskriminering pga sexuell
läggning eller könsidentitet och är tydlig i att det inte är en fråga om hur vi tolkar
bibeln, utan om hur vi ser på varandra. (Svenska kyrkan har ett tydligt och bra 		
exempel på detta https://www.svenskakyrkan.se/sokdintro/hbtq)

att Equmeniakyrkan vill arbeta för att på ett självklart sätt inkludera hbtq-personer i
alla församlingar. Detta eftersom hbtq-personer har varit och är en grupp människor
som på särskilda sätt diskrimineras av både samhälle och kyrka.
att

Equmeniakyrkans samtliga församlingar viger samkönade par. Om enskilda pastorer
väljer att inte viga samkönade har alla församlingar skyldighet att ordna en annan
pastor som kan viga.

att

skriva ovanstående på hemsidan.

Linda Andersson, diakon, medlem i Ekensbergskyrkan
Amy Karlsson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Maria Smedberg, medlem i Bodakyrkan i Borås
Birger Klevestedt, teologistudent inriktning mot pastor, vice ordförande i
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Johanneskyrkan i Kumla
Johan Gideskog, Equmeniakyrkan Vårgårda
Amelie Roolf, diakon
Johanna Karlsson, pastor
Evelina Karlsson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Stefan Albinsson, pastor i Norrmalmskyrkan i Stockholm
Amanda Ljunggren, medlem i Marieborgskyrkan i Västervik
Christina Karlsson, medlem i Skärkinds missionsförsamling
Sian De Koster, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Henrik De Koster, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Jonas Rova, diakon
Sara Stignäs, diakon i Equmeniakyrkan
Susanne Rundström, Nässjö missionsförsamling
Jannike Artz Stackå, Ansgarskyrkan Lidingö
Agneta Noreheim, diakon, medlem i Equmeniakyrkan i Mariestad
Gudrun Bernskiöld, läkare, medlem i Betlehemskyrkan i Göteborg
Anna Ardin, Älvsjökyrkan
Jenny Kimming, Ekensbergskyrkan
Cecilia Dalman Eek, Medlem i St Jakobs församling Göteborg
Sofia Olofsgård, Abrahamsbergskyrkan, Bromma
Sofia Walan, Hässelby missionsförsamling
Kelly Reid Wildén, Diakon
Mari-Anne Stignäs, Jakobsbergskyrkans församling
Lars Sundling, medlem i Betlehemskyrkan i Gävle
Frederikke Mogensen, Vårdklockans kyrka, Visby
Elisabeth Mörndal Nilsson, Vårdklockans kyrka, Visby
Lilian Edman, Diakon
Per Edman, Vårdklockans församling
Charlotte Rosengren, diakon, medlem i Equmeniakyrkan i Kaxholmen
Henrik Fransson, pastor i S:t Jakobs Equmeniaförsamling Göteborg
Stefan Jämtbäck, musiker i Ekensbergskyrkan
Monika Bolander, Ekensbergskyrkan
Magnus Carrö, lokalpredikant, Centrumkyrkan i Norrköping
Cathrina Östberg, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Johanna Halvardson, Ekensbergskyrkan
Per Hermansson, medlem i Kumla Equmeniaförsamling
Peter Mellgren, musiker och kommunikatör, Centrumkyrkan i Kungsör
Maria Fässberg Norrhall, Pastor och församlingsföreståndare S:t Jakobs församling, Göteborg
Peter Norrhall, medlem i Johanneskyrkan i Lindome
Britt-Marie Magnedahl, Equmeniakyrkan Östhammar
Monica Hamlin, medlem i Hudiksvalls Missionskyrka
Kurt Naess, Equmeniakyrkan Alingsås, pastor
Magdalena Hamlin, medlem i Björknäskyrkan Equmeniakyrkan, (tidigare Nacka mfs)
Katarina Alexandersson, pastor i Ekensbergskyrkan, Solna
Nina Holgersson, pensionerad Pastor Göteborg
Anna-Karin Elebjörk Wahlström. Diakon i Växtpool Jämtland
Erik Alexandersson, medlem Ekensbergskyrkan i Solna
Liselott Björk, diakon och församlingsmusiker i Ekensbergskyrkan, Solna
Birgitta Hult, Stadionkyrkans församling Malmö, pensionär
Karin Johanson, spånga, Uppsala missionsförsaming
Ninni Åkesson
Lise-Lotte Wendelmark
Jenny Lotusdotter, Djupvikskyrkan Piteå
Arne Jamtrot, Medlem i Hässelby missionsförsamling
Stina Dalmalm, medlem i S:t Eskilskyrkan, Eskilstuna
Gunvor Englund, Västervik, pensionerad diakon
Lars Liljemark, pastor, medlem i Centrumkyrkans församling Farsta
Ulrika Axelsson, diakon
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Anna Eriksson, Himmeta missionsförsamling
Olle Hilariusson, medlem i Ekensbergskyrkan Solna
Lasse Vallmoss, Abrahamsbergskyrkans församling
Ingela Magnusson, medlem i Centrumkyrkan i Norrköping
Maria Hilariusson, medlem i Ekensbergskyrkan och pastor

Kyrkostyrelsens svar på motion om att inkludera hbtq-personer
Kyrkostyrelsen instämmer i motionens intention att Equmeniakyrkan ska motverka all
diskriminering och verka för jämlikhet, rättvisa och likabehandling av alla. Och som
motionärerna skriver: ”att färre hbtq-personer diskrimineras, fler hbtq-personer känner sig
välkomna, färre hbtq-personer lämnar kyrkan eller inte vågar komma till en kyrka på grund
av sin identitet”.
I handlingsplanen till Policy för fred, mänskliga rättigheter och omställning till en hållbar
värld benämns explicit att på nationell och lokal nivå vill vi ”Arbeta för att människor
inte diskrimineras i vårt samhälle oavsett kön, sexuell läggning eller religiös tillhörighet.
Ickediskriminering skall vara en ledstjärna i kyrkans gemenskap”.
Kyrkostyrelsen uppfattar att det finns en stor enighet i Equmeniakyrkan om att motverka
diskriminering och en stor enighet om att medlemskap i en församling endast villkoras av
tro och dop.
Motionärerna efterfrågar en tydligare uttalad grund för vad som gäller för alla församlingar
i hbtq-frågor och att dessa frågor inte handlar om bibeltolkning utan om människosyn och
gudsbild.
Kyrkostyrelsen uppfattar inte samsyn i våra församlingar där det går att särskilja
bibeltolkning från människosyn och gudsbild på det sätt som motionärerna gör, och
vi ser inte att det är en framkomlig väg att tvinga församlingar till en samsyn som inte
finns, däremot vill Equmeniakyrkan bidra till att alla församlingar aktivt arbetar med
frågor om diskriminering, inkludering och välkomnande av människor utifrån de lokala
förutsättningar som finns.
I Teologisk grund §§ 10–13 beskrivs relationen mellan Equmeniakyrkan och församlingar
som att: ”Församlingen är självständig och i demokratiska former ansvarig för sin egen
verksamhet.”
Denna självständighet tillsammans med att församlingarna och Equmeniakyrkan lever i ett
ömsesidigt beroende av varandra och vill så långt som möjligt skapa förutsättningar att gå i
takt med varandra uttrycker vår kyrkosyn.
Kyrkostyrelsen uppfattar inte heller samsyn gällande vigsel. Frågor om vigsel är en
angelägenhet för pastorer med vigselrätt, dock inte vigselplikt. Vigsel är också en del av
församlingens gudstjänstliv och därmed församlingens ansvar. Det är också församlingens
ansvar vem man kallar som pastor och diakon. Vi tror att beslut som en del av
Equmeniakyrkans församlingar har svårt att leva med inte fyller motionens syfte; att bättre
inkludera hbtq-personer i kyrkan och motverka diskriminering.
Att skapa en inkluderande och icke-diskriminerande miljö är en social och kulturell fråga
som inte avgörs i ett beslut på en kyrkokonferens, därför är samtal i församlingarna och i
hela kyrkan viktiga för att motverka all form av diskriminering och arbeta för en självklar
inkludering av alla människor i kyrkan, oavsett sexuell läggning. Kyrkostyrelsen anser det
angeläget att samtalet för inkludering och mot diskriminering fortsätter och fördjupas.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
att fortsätta verka för en självklar inkludering av hbtq-personer i Equmeniakyrkan och
att motverka all form av diskriminering genom fördjupande samtal i församlingarna
och kyrkan.
att mot bakgrund av att varje församling enligt Teologisk grund är självständig inte fatta
konferensbeslut som fråntar församlingarna ansvar för sitt eget gudstjänstliv.
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15.3 Motion om farsitalande riksevangelist
De senaste åren har svenska befolkningen fått flera människor som talar farsi, ett språk
som talas i Afghanistan och Iran. Enligt SCB fanns det i Sverige år 2020 över 60 000 personer
från Afghanistan och över 80 000 personer från Iran och flera sammanställningar pekar på
att farsi är ett av Sveriges största minoritetsspråk. Detta är en förändring som är här för att
stanna. Över hela landet har flera församlingar på olika sätt arbetat tillsammans med dessa
människor och många av dem har också fått ta emot Jesus på ett sätt som förändrat deras
liv. Vi är övertygade att fler som har farsi som modersmål är redo för att förändra sitt liv
genom att möta Jesus.
Då Equmeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet där Jesus Kristus förändrar mig, dig och
hela världen har vi ett ansvar för evangelisation och undervisning bland farsitalande i det
svenska samhället. Några av Equmeniakyrkans församlingar har haft möjlighet att anställa
personer som arbetat för farsitalande och många har då fått ett liv med Jesus. Tyvärr har
inte alla församlingar en sådan möjlighet. En evangelisttjänst med inriktning på människor
med farsi som modersmål skulle vara en stor möjlighet och hjälp för församlingar och
farsitalande i det svenska samhället. En sådan evangelist skulle kunna rikta sin verksamhet
direkt till farsitalande och vara en resurs till Equmeniakyrkans församlingar.
Vi föreslår kyrkokonferensen
att

uppdra åt kyrkostyrelsen att utreda möjligheten att tillsätta riksevangelist med
inriktning på farsitalande i det svenska samhället,

att

när sådan möjlighet finns tillsätta riksevangelist med inriktning på farsitalande i det
svenska samhället.

Equmeniakyrkan Växjö
Equmeniakyrkan Hestra

Kyrkostyrelsens svar på motion om farsitalande riksevangelist
Som motionärerna påtalar har antalet farsitalande ökat starkt i vårt land, inte minst som ett
resultat av den stora flyktingvågen 2015. Över hela landet finns nysvenskar med Iran eller
Afghanistan som hemländer. Många av dem har sökt sig till våra församlingar och i dessa
församlingar har många arbetat hårt med integration och evangelisation. Ett stort antal har
också öppnat sina privata hem, blivit faddrar och vänner. Vi har också fått se hur människor
har kommit till tro och hittat hem i den kristna tron. Motionens intention, att tillgodose
farsitalandes behov att mötas av evangelium, själavård och att växa i tro är en viktig fråga
för många församlingar.
Kyrkostyrelsen ser gärna att kyrkans medarbetare, däribland evangelister, sammantaget har
en mångfald av kompetenser för att så långt som möjligt spegla det alltmer mångkulturella
samhället genom våra olika tjänster. Däremot ska detta behov bedömas tillsammans
med andra behov i kyrkans gemensamma arbete och ekonomiska möjligheter vid
tjänstetillsättningar, därför vill kyrkostyrelsen inte låsa sig vid en språkgrupp.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
att

i kommande tjänstetillsättningar tydligare beakta språklig och kulturell kompetens
utifrån församlingars behov.

15.4 Motion om ordination före Vägledningsår
Idag jobbar pastorer och diakoner i Vägledningsåret, och har rätt att bära krage som är en
tydlig ämbetsindikator, men utan att vara ordinerade. Detta innebär att de under sitt första
år i tjänst inte har rätt utföra samtliga arbetsuppgifter som förväntas av en pastor eller
diakon, dvs gå in i själavårdssamtal med respektive ämbetes tystnadsplikt och tystnadsrätt
samt att pastorer inte kan utföra vigslar. Detta är krångligt och otydligt för de anställda,
församlingen och för samhället i övrigt. Speciellt är detta besvärligt för församlingar med en
anställd.
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Equmeniakyrkan Fagerås anser att pastors- och diakonkandidater ska ordineras efter
avslutade studier, inför Vägledningsåret och inte som idag efter avslutat Vägledningsår.
Detta för att pastorer och diakoner även under sitt första år i tjänst ska kunna vara pastor/
diakon fullt ut och kunna gå in i själavårdssamtal med respektive ämbetes tystnadsplikt och
tystnadsrätt samt att pastorer ska kunna utföra vigslar.
Equmeniakyrkan Fagerås föreslår därför kyrkokonferensen att besluta
att

pastorer och diakoner inom Equmeniakyrkan ordineras direkt efter avslutade
studier, inför vägledningsåret, och inte som idag efter avslutat vägledningsår.

att

vägledningsåret ska vara kvar som tidigare, det är ett bra stöd för nya pastorer och
diakoner.

Equmeniakyrkan Fagerås

Kyrkostyrelsens svar på om ordination före Vägledningsår
Equmeniakyrkan i Fagerås föreslår kyrkokonferensen att pastorer och diakoner i
Equmeniakyrkan ordineras direkt efter avslutade studier och inte som nu efter avslutat
Vägledningsår. Vägledningsåret ska vara kvar som ett stöd för nya pastorer och diakoner.
Motivet som motionären anger för att ändra praxis är att nuvarande ordning är krånglig
och otydlig för församling, ordinerad och samhälle. Pastorernas tystnadsplikt är ett tydligt
exempel på vad som skapar en oklar situation.
Kyrkostyrelsen vill tydliggöra att ett bärande motiv för nuvarande ordning med ordination
efter Vägledningsår har varit att skapa möjlighet för kandidater att avsluta studier till
pastor och diakon före kyrkokonferens, vilket är en förutsättning för ordinationen. Med
kyrkokonferensens placering i maj är det omöjligt att avsluta studierna i tid eftersom
terminen inte är avslutad. Erfarenheten säger också att innan ändring till nuvarande
ordning gick många in i tjänst utan avslutad utbildning. Det problemet kunde lösas med
ordination efter Vägledningsår.
Kyrkostyrelsen anser liksom motionären att Vägledningsåret ska kvarstå som ett viktigt stöd
och pastoralt och diakonalt formerande första år i tjänst. Kyrkostyrelsen anser också, liksom
motionären, att det skulle skapa en bättre och tydligare ordning om ordinationen kunde
ske direkt efter avslutade studier, i anslutning till att Vägledningsåret påbörjas, om det vore
praktiskt genomförbart.
Pandemin har visat att det är möjligt med annan placering på kyrkokonferensen och det
pågår ett arbete med att förändra diakon och pastorsutbildningen.
Kyrkostyrelsen bejakar sålunda motionärens förslag att ändra praxis av ordination efter
Vägledningsåret, under förutsättning att det är praktiskt genomförbart, att tid skapas för
kandidater att avsluta studierna som är en förutsättning för ordination.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
att

utreda möjligheterna att ordinera kandidater i anslutning till avslutade studier, i
inledningen av Vägledningsåret.

15.5 Motion om att lära känna Palestina-Israel
I Kyrkokonferensen 2017 beslöts i enighet att Equmeniakyrkan ska stödja organisationer
som arbetar för ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina samt att man ska söka
kontakt med och stödja kristna församlingar i Israel och Palestina.
För att detta beslut ska bli förverkligat och förankrat i församlingarna, anser vi att det
behövs ett projekt som specifikt ägnar sig åt detta, vilket är syftet med denna motion.
Någon fredlig utveckling har inte skett i området under de år som gått sedan 2017, tvärtom
har polariseringen mellan palestinier och israeler förvärrats. Den högernationalistiska
bosättarrörelsen har fått ökad makt och ökad acceptans att annektera mer och mer
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palestinsk mark, trots att detta är ett brott mot folkrätten enligt FN, EU och Sveriges
regering. Det palestinska ledarskapet är splittrat, och palestinierna i Gaza lider under den
starkt islamiststyrda Hamas-regimen där.
Våra kristna bröder och systrar i området har upprepade gånger bett om stöd från kyrkor i
världen. De uppmanar oss att ta kontakt, hålla oss informerade om vad som händer och ta
med dem i våra förböner. De uppmanar oss inte att välja sida, mellan Israel och Palestina,
utan att vi står upp för mänskliga rättigheter och internationell rätt och protesterar, oavsett
vilken part som bryter mot dem.
Det treåriga projekt vi här föreslår, för att följa upp 2017 års beslut, kan med fördel
genomföras genom att en projektgrupp bildas som samarbetar med Bilda, Equmeniakyrkans
folkhögskolor, Diakonia med flera. Det bör finnas goda chanser att finansiera projektet
genom att söka fondmedel eller statliga anslag.
Förslag till beslut
att

genomföra ett treårigt projekt med inriktning på Palestina-Israel för

		

att inhämta och sprida kunskap i Equmeniakyrkans församlingar och 			
verksamhetsgrenar om de aktuella förhållandena och livsvillkoren för 		
palestinier och israeler, särskilt med avseende på det som har betydelse för 		
utvecklingen mot en rättvis och hållbar fred,

		

att uppmärksamma och inhämta kunskap om kyrkornas situation i området och
utveckla relationer med våra kristna bröder och systrar,

		

att under de tre åren uppmuntra och initiera studieresor och digitala möten, med
syfte att ge deltagarna närkontakt med palestiniers och israelers verklighet,

		

att inbjuda företrädare för palestinska och israeliska människorätts- och 		
fredsorganisationer att fysiskt och digitalt besöka Equmeniakyrkans 		
församlingar och konferenser, för att vi ska få del av deras perspektiv,

		

att kyrkostyrelsen tillsätter en projektgrupp,

		

att i varje kyrkokonferens under de tre åren en lägesrapport ges om projektet.

Ansgarskyrkan Lidingö,
Betlehemskyrkan i Gävle,
Betlehemskyrkans församling Örebro,
Centrumkyrkan Avesta,
Equmeniakyrkan Alingsås,
Equmeniakyrkan Gräfsnäs Sollebrunn,
Equmeniakyrkan Sjövik,
Hedlundakyrkan Umeå,
Immanuelskyrkans församling Norrköping,
Immanuelskyrkans församling Stockholm,
Mariakyrkans församling Katrineholm,
Sollefteå Missionsförsamling,
Stadionkyrkans församling Malmö,
Sundsvalls Missionsförsamling,
Uppsala Missionsförsamling,
Ängekyrkan Härnösand

Kyrkostyrelsens svar på motion om att lära känna Palestina-Israel
Kyrkostyrelsen tackar för motionen och uppskattar hänvisningen till tidigare
konferensbeslut som följdes upp genom att kontakta organisationer och församlingar för
att visa stöd.
Sedan många år pågår kontakter, informationsinsatser och möjlighet till studieresor
till området. Equmeniakyrkans engagemang i området går längre tillbaka än till
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konferensbeslutet 2017. Det heliga landets situation är en global utmaning ur flera olika
perspektiv och dimensioner där den internationella kristenhetens bidrag är omistligt.
Kyrkostyrelsen är medveten om att detta är en viktig fråga för flera församlingar och
enskilda medlemmar.
Det ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel är ett projekt på uppmaning
av kyrkorna i Palestina som drivs av Kyrkornas Världsråd. För Sveriges del är det Sveriges
kristna råd som ansvarar för projektet. Equmeniakyrkan tar ett stort ansvar i arbete med
rekrytering av följeslagare och i styrgruppen för programmet. Volontärer skickas ut i tre
månader för att därefter informera i församlingar och andra instanser om arbetet för
ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina.
Bildas studiecenter i Jerusalem har sedan lång tid uppbyggda kontakter med organisationer,
kyrkor, palestinska och israeliska organisationer samt tar emot och anordnar studieresor för
att öka kunskap och relationer med området som många församlingar i Equmeniakyrkan
nyttjat.
Vår biståndsorganisation Diakonia finns på plats i både Israel och Palestina genom ett
omfattande biståndsarbete där man lyfter kvinnors rättigheter och barn och ungdomars
situation och möjligheter att få uttrycka sig och forma sunda värderingar och i arbete kring
funktionshindrades situation för att bemöta diskriminering och fördomar. Diakonia har
också ett program för internationell rätt där man arbetar för civilbefolkningens rättigheter.
Inom ramen för programmet dokumenteras och uppmärksammas brott mot folkrätt och
mänskliga rättigheter från både Israel och Palestina.
Kyrkornas Världsråd, Europeiska kyrkokonferensen, European Baptist Federation är
ytterligare organisationer där Equmeniakyrkan är medlemmar och som engagerar sig i
arbete för fred och rättvisa i mellanöstern.
Sedan beslutet 2017 har pastors- och diakonkandidater getts möjlighet att under
utbildning göra en pilgrimsresa till Israel och Palestina, som också har innehållit
områdeskunskap kring fredsarbete i regionen. Vid Equmeniakyrkans medarbetarkonferens,
Vinterkonferensen 2019, medverkade Nora Karmi, palestinsk kristen med mångårigt
engagemang för fred och rättvisa. Detta är uttyck för ömsedidigt utbyte som vi önskar och
vill arbeta vidare med.
Kyrkostyrelsen ser positivt på att församlingar ökar sin kunskap och aktivt stöder
församlingar och organisationer på plats som arbetar för fred och konfliktlösning och
menar att genom de organisationer vi är anslutna till och samarbetar med finns goda
möjligheter som vi kan och ska nyttja. Det är djupt allvarligt att polariseringen ökar i
området. Pandemin har också försvårat internationell närvaro vilket är problematiskt.
Det är oerhört viktigt att omvärlden visar sin fortsatta närvaro och stöd till palestinier och
israeler.
Kyrkostyrelsen menar att Equmeniakyrkan redan nu tillsammans med närstående
organisationer och den världsvida kyrkan kontinuerligt arbetar med de beslut som fattades
av konferensen 2017. Kyrkostyrelsen vill uppmuntra att församlingar engagerar sig i denna
viktiga fråga i samverkan med närstående organisationer som äger stor kompetens och har
omfattande nätverk i området. I beredningen av motionssvaret har kontakt tagits med Bilda
som med glädje ser att församlingar inom Equmeniakyrkan tillsammans med varandra
och Bilda utvecklar ett samlat studiearbete med möjligheter till utbyte av kontakter,
församlingsbesök och studieresor.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
att

uppmana och uppmuntra församlingar att tillsammans med närstående
organisationer fördjupa sin kunskap och utveckla kontakter i området.
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15.6 Motion om tro och naturvetenskap
För den som följer med i samhällsdebatten är det uppenbart att många människor tror att
kristna har en negativ syn på naturvetenskap. Det tar sig uttryck i debatten i media men
också i politikers och utbildningsväsendets negativa syn på t ex skolavslutningar i kyrkan
och kristna skolor. Det betyder att våra barn, som måste gå i skolan, lätt blir utsatta för sin
tro och får svårt att bemöta den kritik de får. Detta beror till en del på att vi i kyrkan inte
har varit tydliga med vilken syn vi har på naturvetenskap. Vi behöver därför arbeta med och
formulera hur vi ser på relationen tro naturvetenskap idag.
Tanken med motionen är alltså inte att det skall bli en omröstning huruvida t ex
evolutionsläran är korrekt eller inte. Det får naturvetenskapen arbeta med. Målet är att
få bort uppfattningen att medlemmar i Equmeniakyrkan är vetenskapsfientliga, samt ge
oss och våra ungdomar goda argument i samtal i församlingen, i skolan och med våra
medmänniskor.
En modern och nyanserad syn på naturvetenskap skulle också göra det lättare för personer
som är intresserade av kristen tro, men som helst inte vill bli hopkopplade med en kyrka
som har rykte om sig att tro att jorden är 6 000 år gammal.
Det finns högljudda grupper i samhället som driver tesen att religion och naturvetenskap
är varandras motsatser. Dessa har fått stort genomslag i media, i politiken och i
utbildningssystemet. Avståndstagande skapar aldrig ett bra samtalsklimat. Genom att
formulera en positiv attityd gentemot naturvetenskapen, skapar Equmeniakyrkan en
möjlighet att, genom dialog, lägga en andlig dimension till den moderna materialistiska
världsbilden.
Vi tror inte att Equmeniakyrkans medlemmar är vetenskapsfientliga. Tvärtom är vi
tacksamma för mycket av det som kommer ut av naturvetenskaplig forskning. Detta borde
vi kommunicera till journalister, politiker och tjänstemän på utbildningsdepartementet.
Vi föreslår därför
att

Equmeniakyrkan lyfter upp frågan i samfundet för samtal och bearbetning.

att

styrelsen, tillsammans med t ex Bilda, och i samråd med Equmenia tar fram ett
material för användning i studiesammanhang.

att

vi, till nästa kyrkokonferens, formulerar vår syn på Equmeniakyrkans relation till
naturvetenskapen.

Crister Andersson, medlem i Equmeniakyrkan Vårgårda
Ingrid Norén, medlem i Equmeniakyrkan Lagmansholm
Fredrik Södertun, medlem i Slottshagskyrkan, Helsingborg
Sven-Allan Bjerkemo, medlem i Lunds Baptistförsamling

Kyrkostyrelsens svar på motion om tro och naturvetenskap
Motionärerna lyfter frågan om hur vi som kristna ser på naturvetenskap och hur det
kommuniceras. De beskriver en skev bild av kristnas syn på naturvetenskap som tycks vara
utbredd bland människor utanför kyrkan och önskar insatser för att förändra den. Denna
missuppfattning om kristnas relation till naturvetenskapen bidrar till att troende barn och
ungdomar hamnar i ett utsatt läge i skolan, menar motionärerna.
Kyrkostyrelsen ser givetvis allvarligt på frågan om barn och ungas utsatthet och
Equmeniakyrkan har genom Sveriges kristna råd varit med och lyft frågan i en rapport
om hur unga kristna människor behandlas inom ramen för skolans verksamhet. (https://
www.skr.org/ny-rapport-varannan-kristen-ungdom-upplever-sig-krankt-for-sin-tro/). Också
Equmenia förde vid sin senaste Riksstämma samtal om apologetik och hur vi bemöter
fördomar mot kristna. (https://equmenia.se/riksstamma/)
Förutom detta har Equmeniakyrkan arbetat med frågan exempelvis genom följande:
• I Kyrkokonferensen 2012 erbjöds ett seminarium om tro och naturvetenskap.
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• 2013 medverkade Equmeniakyrkan i en kurs i ämnet i Kyrkan vid Brommaplan. Det har
också förekommit temadagar och föreläsningar i flera andra församlingar.
• 2015-2017 pågick projektet Cusanus i Sverige. Dess syfte var att bredda diskussionen
och öka kunskapen om relationen mellan naturvetenskap och religion, och hur dessa
kan interagera med varandra i ett konstruktivt samspel. Projektet var ett samarbete
mellan Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, Svenska kyrkan samt
Sigtunastiftelsen/Agora for Biosystems. Dessutom medverkade Chalmers tekniska
högskola, Equmeniakyrkan, Ibn Rushd Studieförbund, Teologiska högskolan Stockholm
samt Verbum förlag.
Inom ramen för detta projekt genomfördes en mängd aktiviteter, bland annat
seminarier och temadagar i alla regioner, inspelning av poddar och föreläsningar,
enkätundersökningar bland pastorer och präster, konferensarrangemang på THS om
skapelseteologi och evolution mm. En högskolekurs ”Biologi, evolution och teologi”
utvecklades och genomfördes 2016 i ett samarbete mellan Equmeniakyrkan och THS.
Den kursen har sedan återkommit efter att Cusanus-projektet avslutades, både 2018 och
2020.
Kyrkostyrelsen instämmer med motionärerna i att relationen tro och naturvetenskap är en
relevant fråga för vår tid och menar att den lever på många sätt och genom olika insatser
och aktiviteter. När det gäller studiematerial finns även där pågående processer. Bland annat
undersöks möjligheten att publicera material som används i ovan nämnda högskolekurs
och i kommande framtagande av konfirmandmaterial ska tillses att dessa frågor ingår.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
att

uppmuntra till fortsatt samtal om relationen mellan tro och naturvetenskap

att

inte formulera en för Equmeniakyrkan gemensam syn på relationen till
naturvetenskap.

15.7 Motion om gemensamt ledarskap i församling
I dagens samhälle är det ofta svårt att rekrytera ledare, både i verksamheter likaväl som för
verksamheter. Detta är extra kännbart inom ideell verksamhet såsom Equmeniakyrkan t ex.
När nu Equmeniakyrkan öppnat upp för gemensamt ledarskap på nationell nivå skulle detta
kunna vara en möjlighet även för ordförandeskapet i församlingarna. Ordförandeskapet
kan på så sätt bli mer attraktivt utifrån att vara två som delar på ansvaret, uppdraget och
tiden likaväl som det finns någon nära att ha dialog med om möjligheter och utmaningar i
församlingsarbetet. Två personer kan också komplettera varandras intressen och förmågor,
vilket kan ge en större bredd i ledarskapet.
Equmeniakyrkan Mölnlycke och Landvetter föreslår att kyrkokonferensen beslutar
att

uppmuntra möjligheten till gemensamt ledarskap i församlingarna och att
församlingarnas stadgar ses över för att stödja viljeriktningen.

Equmeniakyrkan Mölnlycke och Landvetter

Kyrkostyrelsens svar på motion om gemensamt ledarskap i församling
Motionärerna önskar se ett beslut från Kyrkokonferensen om att uppmuntra delat ledarskap
i församlingsledningen och då primärt dess ordförandeskap. Kyrkostyrelsen vet att detta
förekommer redan idag och har stort förtroende för att församlingarna utser det ledarskap
man önskar och fördelar arbetet mellan dessa personer.
En del av motionens argumentation går ut på att jämföra hur Equmeniakyrkan nationellt
leds genom ett gemensamt ledarskap, och det är positivt om den typen av ledarskap får
spridning. I Equmeniakyrkan nationellt väljs kyrkoledare och biträdande kyrkoledare till
ett gemensamt ledarskap, och i de flesta församlingars stadgar återfinns möjlighet till val av
vice ordförande, vilket kan fungera på liknande sätt.
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Ett delat ledarskap i församlingen – t.ex. med två jämställda ordförande – är också möjligt
att utforska, men detta bör göras utifrån varje församlings enskilda överväganden. I dag
finns inget i föreslagna församlingsstadgar som hindrar att en församling väljer att skapa
former för ett delat eller gemensamt ledarskap. Kyrkostyrelsen uppmuntrar församlingarna
att delta i regionala församlingsråd och styrelseutbildningar och utbyta erfarenheter kring
församlingsledning.
Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen att besluta
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
17. Beslut om ordination
Kyrkokonferensen föreslås besluta
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
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att

motta följande pastorer från andra samfund: Maria Johansson, Katharina Bläser och
Ludwig Fontanac Rytter.

19. Församlingsförändringar
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att

notera i protokollet att Velanda missionsförsamling, Ådalskyrkans församling och
Delsbo Baptistförsamling 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, att Brålanda Equmeniaförsamling, Frändefors
Equmeniaförsamling och Gestads missionsförsamling gått samman och bildat
Equmeniakyrkan Södra Dal.

20. Val av kyrkostyrelsens ordförande
Valberedningens förslag presenteras på sidan 45.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att

till ordförande välja Kerstin Torkelsson Enlund, Skillinge (omval).

21. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen
Valberedningens förslag presenteras på sidan 45.
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att

till ledamot med en mandattid om ett år (fyllnadsval) välja Sandra Melin, Västra
Frölunda (nyval).
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att

till ledamöter med en mandattid om tre år välja Per Ansgar, Göteborg (nyval),
Eva-Lena Gustavsson, Kumla (omval), Margret Josefsson, Mariestad (nyval), Anna
Kimming, Vällingby (omval) och Malin Lagerlöf, Bjurholm (omval).

22. Val av tre revisorer och två ersättare
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att

till revisorer välja Desiree Nylén Wittberg, KPMG (auktoriserad revisor, omval) samt
Gunnar Sjödelius (omval) och Erik Ideström (nyval)

att

till revisorssuppleanter välja Sven Torbjörn Larsson, KPMG (auktoriserad revisor,
omval) och Jacob Östervall (nyval)

23.Fastställande av riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet
Riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet i Equmeniakyrkan
Inledning
Kyrkostyrelsen föreslår att kyrkokonferensen 2021 fastställer riktlinjer för det
verksamhetsgranskande utskottet i Equmeniakyrkan. Enligt Equmeniakyrkans stadgar
ska det verksamhetsgranskande utskottet bestå av fyra personer. Utskottet har ett särskilt
ansvar att följa Equmeniakyrkans verksamhet och att bistå med verksamhetsrevision.
Utskottet väljs av kyrkokonferensen för ett år i taget. En ledamot kan omväljas högst fyra år
i rad.

Riktlinjer
1. Verksamhetsgranskningens främsta syfte är att granska i vilken omfattning fattade
beslut i kyrkokonferensen och kyrkostyrelsen verkställs i Equmeniakyrkans
organisation. Med Equmeniakyrkans organisation avses a) kyrkostyrelsen som enligt
Equmeniakyrkans stadgar ska verkställa kyrkokonferensens beslut b) Equmeniakyrkans
kansliorganisations handläggning av internationellt och nationellt arbete vid kyrkans
nationella och regionala kanslier.
2. Det verksamhetsgranskande utskottet ska arbeta nära Equmeniakyrkans revisorer samt
utföra sitt arbete i linje med vedertagen internrevisionsmetodik.
3. Fokus för det verksamhetsgranskande utskottet ska vara att granska tillgängliga
dokument (protokoll, verksamhetsplan, policies) och följa upp hur dessa dokument
implementeras i Equmeniakyrkans organisation.
4. Det verksamhetsgranskande utskottet ska så långt som möjligt definiera och meddela
granskningsområde i förväg för att säkerställa att rätt person intervjuas för respektive
område. Utskottet bör upprätta en flerårig plan där utskottet för olika år väljer att
fokusera på ett särskilt ämnesområde, verksamhetsområde eller funktionsområde t ex
den nationella enheten, den internationella enheten, verksamheten genom regionerna,
utbildning, etc. Detta för att över tid täcka in hela verksamheten.
5. Ledamöterna i det verksamhetsgranskande utskottet är förtroendevalda och ideella.
Det årliga tidsuttaget bör rymmas inom 3-5 arbetsdagar exklusive resor för respektive
ledamot. Equmeniakyrkan ansvarar för ledamöternas kostnader avseende resor och
boende.
6. Verksamhetsgranskande utskottet föredrar sin skriftliga rapport samt slutsatser
för kyrkostyrelsen inför kyrkostyrelsens beredning av yttrande över rapport till
kyrkokonferensen. Det verksamhetsgranskande utskottet lämnar en sammanfattande
redogörelse vid presentation av rapport och slutsatser till kyrkokonferensen.
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att

fastställa ovanstående riktlinjer för det verksamhetsgranskande utskottet.

25

24. Val av verksamhetsgranskande utskott
Valberedningen föreslår kyrkokonferensen
att

till ledamöter i verksamhetsgranskande utskott utse Christina Karlsson (omval,
ordförande), Gunnel Näsfors (omval), Hanna Persson (omval), och Torsten
Wilhelmsson (omval).

25. Val till valberedningen
25.1. Val av tre ledamöter på tre år
Valberedningens avgående ledamöter föreslår kyrkokonferensen
att

utse Tomas Hammar, Öckerö, till ledamot i valberedningen

Regionala kyrkoledare och Equmenia presenterar sina respektive nomineringar till
valberedningen på kyrkokonferensen.

25.2. Val av ordförande och vice ordförande
Kyrkokonferensen föreslås besluta
att

till ordförande i valberedningen välja Anders Bergström, Värnamo

att

till vice ordförande i valberedningen välja Gunilla Lillhager, Örebro

26. Aktuell information
27. Enkla frågor till kyrkoledaren
28. Färdplan
En framtidsorienterad färdplan
Bakgrunden till arbetet med en färdplan är att nuvarande verksamhetsplan ska ersättas
med en ny verksamhetsplan år 2023. Färdplanen innebär att med utgångspunkt i kyrkan
vision: ”En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och
världen” skapa en brygga mellan visionen och den konkreta verksamhetsplanen.
Kyrkoledningen presenterar ett utkast genom rubrikerna: Identitet, i sin tid, för världens
skull, heliga vanor, dela tron vidare, att leva tillsammans, ledarskap och herdeskap, några
tankar som kan växa till en färdplan. Detta sker på ett digitalt frukostseminarium lördag
den 25 september kl. 10 under kyrkokonferensen 2021.
Under kommande verksamhetsår fördjupas arbetet genom arbetsgrupper, regionråd,
vinterkonferens och kyrkostyrelse för att sedan presenteras tillsammans med
verksamhetsplan i kyrkokonferensen 2022.

29. Rapport från Equmenia
30. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under året fyller
67 år
31. Avtackning av förtroendevalda
32. Kallelse till kyrkokonferens 2022
33. Avslutning
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RAMBUDGET
Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2021

FÖRSLAG TILL RAMBUDGET 2022
Kyrkostyrelsen lägger här fram sitt förslag till rambudget för år 2022. Förslaget för 2022 är en rambudget
som tillsammans med gällande verksamhetsplanen kommer att utgöra underlag för en mer detaljerad
budget som kyrkostyrelsen beslutar om i december 2021.
I tabellen på nästa sida anges belopp i tusental kronor, Tkr.
Förklarande kommentarer och resonemang finns på s. xx, och där anges belopp i miljoner kronor, Mkr.
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Rambudget 2022

2020
Utfall

2020
Rambudget

2021
Rambudget

2022
2022
Rambudget Rambudget
Kyrko 2020 Nytt förslag

Intäkter
Kyrkoavgifter
Anslag från församlingar

56 822
7 714

57 000
8 000

57 000
8 000

57 000
8 000

57 000
8 000

Insamlade medel
Internationell verksamhet
Nationell/regional verksamhet

23 924
15 417

27 000
22 000

26 700
22 900

26 700
22 900

26 700
22 900

Statsbidrag
Statens stöd till trossamfund
Övriga statsbidrag

7 695
10 679

7 600
10 000

7 800
9 800

7 800
9 800

7 500
10 000

Övriga verksamhetsintäkter
Uppdragsverksamhet
Kurs/delt.avg / Försäljning
Fastighetsförvaltning

1 444
2 536
353

2 000
2 000
300

2 900
2 900
400

2 900
2 900
400

2 900
2 900
400

27 549

19 500

22 700

22 700

25 000

9 381

15 200
4 000
180 300

15 200
4 000
180 300

20 000
2 500
185 800

Finansiella intäkter/fonder
Finansiellt netto
Ianspråktagande eget kapital
- ändamålsbestämda medel
- balanserat resultat
Summa intäkter

163 514

17 500
4 000
176 900

Kostnader
Ändamålskostnader
Kyrkoavgift till församlingar
Bidrag till församlingar

-37 353
-20 701

-38 700
-19 600

-38 700
-19 400

-38 700
-19 400

-38 700
-16 700

Nationell/regional verksamhet
Bidrag till Equmenia
Internationell verksamhet

-51 449
-4 790
-35 231

-57 400
-6 400
-43 400

-56 400
-6 400
-41 800

-56 400
-6 400
-41 800

-47 750
-5 400
-50 050

Insamlingskostnader
Kommunikation
Administration

-2 596
-4 580
-6 807

-4 400
-7 600
-8 600

-3 300
-5 700
-8 100

-3 300
-5 700
-8 100

-2 300
-4 800
-7 400

Fastighetsförvaltning
Pensionsförvaltningen löpande
Avsättning pensionsskuld

-672
-8 509
14 148

-300
-5 700

-400
-9 100

-400
-9 100

-158 540

-192 100

-189 300

-189 300

6 000

4 500

4 500

-9 200

-4 500

Summa kostnader

Besparing & Ökade intäkter

-185 800

4 500

Resultat 2021

Årets resultat

-9 700
-3 000

4 974
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RAMBUDGET 2022
I Kyrkokonferensen 2020 beslutades det att för budgetåret 2022 bör rambudgeten utgöras av en budget i
balans. Vi är glada över att här kunna presentera en rambudget för 2022 i balans där kostnaderna täcks
av intäkterna.

INTÄKTER
En tredjedel av kyrkans intäkter kommer från Kyrkoavgifter samt det frivilliga Anslaget från
församlingarna. Vi bedömer att dessa intäkter fortsätter på oförändrad nivå, vilket är detsamma som
under de tre senaste åren. Antagandet görs utifrån att vi inte ser några större förändringar i antalet
personer som anmält Equmeniakyrkan som mottagare av kyrkoavgift.
Från de insamlade medlen till de internationella och nationella verksamheterna är förväntan att
kvarstå i samma budgeterade summor som tidigare år, dvs drygt en fjärdedel av intäkterna. Detta trots
att utfallet har varit lägre än budget under 2020, då Covid-19 gjorde att ett flertal aktiviteter ställdes in.
Under 2022 är förhoppningen att de flesta aktiviteter går att genomföra som tidigare år, och därmed
återigen generera ett större insamlingsresultat.
Tyvärr så visade utfallet 2020 även på mycket lägre intäkter relaterat till testamenterade gåvor och
församlingsupplösningar. I denna rambudget förväntar vi oss en återgång till en mer normal och
historiskt avspeglad nivå av dessa två intäktsområden. Dessa intäkter ingår i de insamlade medlen ovan.
Vi budgeterar för att vi får samma summa av Statsbidrag som tidigare årens budget och utfall.
Under området Övriga verksamhetsintäkter är större delen av dessa också avhängigt aktiviteter som
vi kanske inte haft full möjlighet att genomföra under 2020, men som vi bedömer är rimliga att göra
under 2022. Vi bibehåller därför samma budgetmål som för år 2021.
Finansiella intäkter är intäktsområdet som främst sticker ut i budgetramen. Det Finansiella nettot
består av olika avkastningar från våra värdepapper, exempelvis räntor och utdelningar. Utfallet
2020 och 2021 ser hitintills avsevärt högre ut än de budgeterade beloppen, vilket gör att vi ökar
målsättningen med nästan tre miljoner till i avkastning. I posten ingår också utdelning från det helägda
fastighetsbolaget Derbo.
I en genomgång av våra Ändamålsbestämda medel så ser vi att ett flertal summor är avsatt för ändamål
som inte är tidsenliga eller av andra skäl svåra att genomföra. Vi avser därför att i Kyrkokonferensen
2022 kunna fatta beslut om att förändra sådana ändamål till snarlik verksamhet som kan genomföras
idag. Därmed kan också ianspråktagandet av ändamålsbestämda medel öka, likväl som budgetposten.
Slutligen bedöms kostnaderna för Kompetensutvecklingsprogrammet för församlingars anställda (KUP)
som lägre än i tidigare rambudgetar. Dessa finansieras som tidigare genom ett uttag ur det Balanserade
resultatet.

KOSTNADER
Kyrkoavgift till församlingar är oförändrad som ett resultat av oförändrade kyrkoavgiftsintäkter.
Bidrag till församlingar minskas dock i och med att avsatta medel för lokalupprustning är slut samt
att några andra mindre fonder också är uttömda. Totalt minskar dessa två poster tillsammans med tre
miljoner kronor.
På de specifika budgetraderna för Internationell och Nationell/Regional verksamhet så ser det ut
som att nästan 10 miljoner kronor flyttats från nationell/regional till internationell verksamhet. Här
ändrar vi i hur de gemensamma kostnaderna fördelas mellan enheterna från och med 2022. Den nya
fördelningen bedömer vi ger en mer korrekt bild av resursanvändningen. Dessutom skapas det två nya
enheter, Medarbetare och Kyrkosekreterare, som i sin tur också definieras som stödfunktioner.
Internationella avdelningen har ett stort behov av stödfunktionerna (administration-, kommunikationoch insamlingsavdelningarna) då det är en stor avdelning med en hög kostnadsmassa, vilket genererar
en större andel av de gemensamma kostnaderna än tidigare årens fördelningsmodell.
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Nationell/Regional verksamhet minskar sin kostnad, dels då de planerar att arbeta mer digitalt och
minska sitt resande, dels minskar deras andel av gemensamma kostnader i relation till tidigare år.
Bidraget till Equmenia minskar i belopp men inte i resurser, då vi i avstämning mot utfallet
från tidigare år ser att det är mer rimligt med en lägre summa. Equmenia sparar också in på sina
hyreskostnader då de under 2021 flyttar in i Equmeniakyrkans lokaler i Alvik.
På samma sätt minskar kostnaderna för Insamlings-, samt Kommunikationsavdelningen, deras
budgeterade kostnad överensstämmer nu med utfallet på avdelningarna för de senaste åren.
Administrationsavdelningen ökar sina kostnader med några hundra tusen, men det beror på att
budgetposten slås samman med tidigare posten ”Fastighetsförvaltning”.
Den Löpande pensionsförvaltningen bedöms 2022 nå sin högsta punkt i årlig kostnad, kommande år
bör den börja avta.
Avsättning pensionsskuld är en ny kostnadspost i budgeten. Den är relevant då det årligen görs
förändringar i bedömningen av kyrkans framtida pensionsskuld. Avsättningen har varierat mycket de
senaste åren och är svårbedömd med många variabler vilket kan innebära både ytterligare avsättning
(ökad kostnad) eller upplösning (minskad kostnad). I budgeten för 2022 bedöms en ytterligare avsättning
behövas med tre miljoner kronor.
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INTERNATIONELLA MISSION
Reviderad av Kyrkostyrelsen juni 2021
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förnyat missionsuppdrag

Förslaget i korthet
Koncentration
Vi vill lägga ännu större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag. Därför vill vi
koncentrera arbetet inom Equmeniakyrkans internationella mission utifrån flera
olika perspektiv; antal regioner, vart vi sänder missionärer samt hur många projekt
som ska stödjas. Processen sker i dialog med samarbetskyrkorna.

Ökad närvaro och närhet
Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med utbyte av missionärer men också arbeta fram
ett sammanhållet program för volontärer i alla åldrar. Vi vill också arbeta för ökad
närhet mellan varje lokal församling inom Equmeniakyrkan och vårt gemensamma
internationella arbete.

Engagera fler unga
Vi vill prioritera projekt och samarbete med fokus på att öka möjligheterna för unga
att engagera sig i internationella mission.
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Förnyat missionsuppdrag
Equmeniakyrkan är tillsammans med hela den världsvida kyrkan kallad att leva i
Guds mission. Det hör till kyrkans DNA och uppdrag att dela evangelium om Kristus
till alla folk.
Mycket glädje och engagemang finns och föds, när vi tillsammans med den heliga
Ande vittnar om och lever ut Guds kärlek i Jesus Kristus. Mission som sker i
närområdet, där du, jag och församlingen finns till vardags och vittnar om Jesus.
Kallelsen sträcker sig också̊ till jordens yttersta gräns, till alla folk (Apg. 1:8). Därför
har vi gemensamt en internationell mission inom Equmeniakyrkan.
Vi bär med oss arv från tidigare generationer. Vår uppgift är att söka Guds ledning för
framtiden. Nu är tid att göra strategiska omtag för vår tids behov och hållbart arbeta
utifrån de resurser och möjligheter vi har. Vi vill röra oss framåt genom att söka Guds
ledning. Prioritera för att med än större frimodighet, kraft och glädje göra det Gud
kallar oss till.
Equmeniakyrkans mission är församlingarnas mission. Det finns ett stort engagemang
i församlingar och hos enskilda att på olika sätt dela evangeliet. Engagemanget behöver
bättre tas tillvara. Tillsammans bärs vi av det uppdrag och den kallelse vi fått av Gud
själv. Vi ber tillsammans om Guds ledning och finner gemensamt vägen vidare.

Bakgrund och genomlysning
När Equmeniakyrkan bildades för 10 år sedan övertogs bildarsamfundens samtliga
internationella relationer. Det är en utmaning med ett så omfattande arbete. Vi
brottas med frågor om hur fler kan bli delaktiga i och ta ansvar för vår gemensamma
mission. Vi ser stora möjligheter till ett större utbyte med våra samarbetskyrkor.
Samtidigt har församlingar minskat i storlek och har svårare att bära ett ansvar på
samma sätt som tidigare.
Frågan om hur vi förvaltar våra gemensamma medel är också viktig.
Kyrkokonferensen gav 2019 kyrkostyrelsen i uppdrag att föreslå en budget i balans
till konferensen 2022. Det är besparingar om ca 4,5 miljoner kronor per år under
två år, vilket medför en översyn av verksamhet och organisation. Vi behöver en
hållbar nationell organisation som kan tjäna den kallelse som församlingarna i
Equmeniakyrkan står i tillsammans.
En genomlysning av Equmeniakyrkans internationella arbete beställdes av
kyrkostyrelsen i september 2019 vilken redovisades i juni 2020. Slutsatser av
genomlysningen är bland annat att fortsatt prioritera utbyte av missionärer, en större
satsning på volontärer samt att utveckla arbetet med missionsinspiratörer. Dessutom
föreslås att antalet programländer halveras och att samordna mission i regioner.
Dokumentet ”Genomlysning av Equmeniakyrkans internationella mission” finns
att läsa i sin helhet på Equmeniakyrkans hemsida. Slutrapport-IE-genomlysningjuni-2020.pdf
Hösten 2020 genomfördes tio digitala samlingar för samtal om genomlysningen och
information om den enkätundersökning som skulle genomföras vintern -20/-21.
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Redovisning av enkät
En enkät arbetades fram av en arbetsgrupp bestående av representanter från
kyrkostyrelse, kyrkoledning, internationella enheten samt en referensgrupp. Därefter
inbjöds församlingar och intressegrupper att svara. Enkäten hade knappt 20 frågor.

198 församlingar svarade, vilket motsvarar ca 30 % av Equmeniakyrkans församlingar.
Det kan låta som ett begränsat underlag men dessa församlingar representerar
nästan 60 % av antalet medlemmar i Equmeniakyrkan. Dessutom lämnade regionala
missionsråd och närstående organisationer svar.
Några församlingar beskriver sitt engagemang som svagt. Andra berättar om ett stort
intresse med mycket verksamhet och betydande ekonomiskt ansvar. Gemensamt för
de allra flesta är att man drömmer om ett ökat engagemang, inte minst bland barn
och unga, och en större ömsesidighet med samarbetskyrkorna.

Det är tydligt är att ett lokalt missionsråd är viktigt för att samla och dela
information. Hälften av församlingarna svarar att det är missionsrådet som tar störst
ansvar för information, och 1/4 att anställda medarbetare fyller samma roll.
Kunskap och information hämtas inte minst från Equmeniakyrkans hemsida, men
även Sändaren är en viktig kanal. Flera uttrycker även att de har egna, personliga,
kontakter med samarbetskyrkor plus att besök av missionärer och nationellt anställda
är mycket viktiga. 75 % svarar att man även är engagerade i Diakonia eller andra
missionsorganisationer.
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Lägger man till ekonomin så är det oerhört tydligt att för alla så är
insamlingsperioden den centrala, även om många också uppmuntrar till givande vid
andra tillfällen. Ungefär 25 % av församlingarna tar ett årligt beslut om vad som minst
skall ges till Internationell mission och har det med i budget.

Här understryks också vikten av att få återkoppling kring hur församlingens bidrag
till internationell mission ser ut. En överväldigande majoritet är också överens om att
dagens insamlingsperiod, december-januari, bör behållas och vara specifikt för det
internationella arbetet.
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På frågan om församlingen kan tänka sig att tillsammans med några andra
församlingar ta ett extra ansvar för en missionär, det vi kallat ”församlingens
missionär”, så svarar 29 % ”Ja” på den frågan. Nästan hälften svarar ”Kanske” vilket
kan tolkas som att man behöver mer information innan man kan säga ja eller nej.
Men här finns en stor potential för fler kan vilja gå in i detta.
Många kan även tänka sig att ta emot en medarbetare från ett annat land.
De strategiska utgångspunkterna, som numera kallas ”Förhållningssätt”, är man
generellt positiva till. Det man bl.a. saknar är något om Klimat och miljö, samt fokus
på barn och unga, vilket nu är inkluderat i förhållningssätt, respektive förslag till
beslut till Kyrkokonferensen.
Många tackar för enkäten och uttrycker tacksamhet för möjligheten att bearbeta
frågorna. Mer uttömlig sammanfattning finns i dokumentet ”Analys och
sammanfattning av enkätens frågor” på vår hemsida.
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Tre viktiga förändringar
Efter denna process föreslås förändringar som kan sammanfattas under tre rubriker.

Ökad koncentration
För att kunna lägga större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag och mest att bidra
med och ta emot ifrån vill vi framöver koncentrera arbetet från dagens fem regioner
till fyra: Asien, Afrika, Mellanöstern/Centralasien och Latinamerika. Det är till dessa
regioner vi sänder missionärer och stödjer projekt i dialog med samarbetskyrkor.
Här byggs långsiktiga och ömsesidiga relationer och samverkan med lokala kyrkor,
samfund och organisationer, t ex Diakonia. Detta innebär en koncentration som
underlättar kommunikation och volontärarbete.
Idag ger Equmeniakyrkan stöd till partnerdrivna projekt i cirka 27 länder. Dessa
programländer minskas till omkring 15. Det innebär att relationen till ett antal
samfund där vi idag har samarbete förändras genom att stöd och program avslutas.
I andra fall kan det finnas enskilda församlingar som fortsätter att ge stöd där
Equmeniakyrkans stöd fasas ut.
Fokus flyttas från enskilda länder till större regioner för att skapa ökad flexibilitet och
ge möjlighet till ökad samverkan, inte minst ekumeniskt.

Ökad närvaro och närhet
Till de regioner som vi koncentrerar arbetet sänder vi missionärer som utgör en
strategiskt viktig del av vår internationella mission. Likaväl som vi sänder missionärer
är det viktigt att missionärer från andra länder kommer till Equmeniakyrkan.
För att ytterligare öka engagemang och delaktighet vill vi utveckla ”församlingens
missionär”. Det innebär att församlingar tar gemensamt ansvar genom bön, omsorg
och ekonomi. Equmeniakyrkan är fortfarande arbetsgivare och står för långsiktighet
och trygghet men möjligheterna för församlingen att få en närmare relation till en av
missionärerna och den region där denne finns ökar.
Det finns idag ett stort intresse att själv vara delaktig i missionsarbetet. Därför vill
utveckla möjlighet till volontärinsatser. Det efterfrågas av unga vuxna och äldre som
vill göra en kortare eller längre insats i en samarbetskyrka. Det är också ett viktigt
erbjudande till de som har gått utbildningarna Glokal eller Apg29 som vill fortsätta
att pröva kallelsen att arbeta internationellt. I många länder är ett utbyte bara
möjligt tack vare att det finns missionärer eller andra medarbetare på plats som kan
kulturen, språket och vet hur arbetet fungerar.
Att ta vara på det lokala engagemanget hos församlingar och enskilda är en
nyckelfråga för framtiden. Vi behöver förstärka insikten om att Equmeniakyrkans
internationella mission är församlingarnas mission då Equmeniakyrkan utgörs av
dess församlingar. Därför behöver känslan av ägarskap, delaktighet och engagemang
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finnas lokalt för att öka närheten. Att utveckla volontärsarbetet och fördjupa
samarbetet med Equmenia, tillsammans med att fler lokala och regionala missionsråd
utvecklas, är några viktiga vägar att gå.
Utbyte bygger naturligtvis på en ömsesidighet med samarbetskyrkorna och att en
öppen dialog finns kring vilket arbete som skall göras gemensamt. De förändringar vi
nämner behöver självklart ske i dialog med samarbetskyrkorna.

Engagera fler unga
Vi behöver inte bara förnya vårt missionsarbete utan också föryngra det. Det betyder
inte att äldre skall engagera sig mindre men vi vill arbeta tydligt för att få fler yngre
att se behovet och värdet i vår internationella mission. För att det skall kunna göras
behöver samarbetet med Equmenia utvecklas och fördjupas liksom relationen till
Diakonia. Kommunikationen om våra internationella engagemang behöver vässas.
Koncentration, närhet och närvaro, möjliggöra volontära insatser och församlingars
närmare kontakt med missionsarbetet kan bidra till detta.
Tillsammans med Equmenia och folkhögskolorna vill vi utveckla kontakten med unga
människor för ökat engagemang.

Förhållningssätt
I samband med genomlysningen arbetades följande förhållningssätt fram i vårt
internationella arbete. Dessa vill vi se som en viktig grundhållning tillsammans med
nuvarande verksamhetsplan.

•

Equmeniakyrkans internationella mission är församlingarnas
gemensamma internationella mission. Equmeniakyrkans internationella
mission är förankrad i församlingarna. Församlingarna har en tydlig roll i arbetet
genom arbetsgrupper och nätverk kring regioner eller teman. Missionärer sänds
ut med bas i ett antal församlingar, som tar ett ansvar för ekonomin.

•

Equmeniakyrkan utgår vill se ett ömsesidigt arbete utifrån martyria
(vittnesbörd), diakonia (diakoni) och koinonia (gemenskap). Dessa tre delar
gör kyrkan till kyrka och ska alla tre finnas med i alla relationer av praktiskt
samarbete.

•

Equmeniakyrkan har en helhetssyn på internationell och nationell mission.
Vi bejakar Guds sammanhållna mission som rör sig mot alla människor. Av
praktiska skäl har Equmeniakyrkans arbete organiserats i olika enheter. Men det
är en och samma mission.

•

Equmeniakyrkan strävar efter ömsesidighet i sina internationella
relationer. Vi främjar utbyte, vänförsamlingsrelationer och kontakter mellan
våra församlingar och samarbetskyrkor. Vi strävar efter att både sända ut och ta
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emot missionärer och volontärer. Missionärer binder oss samman, samordnar, står
för kulturförståelse och tillför spetskompetens.

•

Equmeniakyrkan tror på långsiktiga relationer där vi stöder och utmanar
varandra. I långsiktiga relationer lär vi känna varandra och kan skapa ett
ömsesidigt förtroende för att bygga samarbeten och utbyten. För att kunna ta
ansvar behöver vi koncentrera vårt arbete till ett färre antal relationer.

•

Equmeniakyrkan söker flexibilitet genom att arbeta med tydliga och
avgränsade projekt. Equmeniakyrkan samarbetar på projektbasis inom sina
långsiktiga relationer. Projekt formuleras och förverkligas tillsammans. Det kan
handla om projekt hos våra samarbetskyrkor men även inom Equmeniakyrkan.
Projektbaserat arbete ger en flexibilitet som behövs i en värld som förändras
snabbt.

•

Equmeniakyrkan arbetar utifrån en ekumenisk hållning. Equmeniakyrkan
är i sitt väsen en ekumenisk kyrka vilket ska komma till uttryck i den
internationella missionen. Därför finns samarbeten med samfund inom olika
kyrkliga traditioner och samarbete inom internationella organisationer är viktigt.

•

Equmeniakyrkan vill ta ansvar för klimat och miljö. Equmeniakyrkan värnar
skapelsen. Därför vill vi i vårt internationella samarbete ta hänsyn till miljö och
klimat i planering och genomförande av olika samarbeten och projekt.

Kyrkostyrelsen föreslår kyrkokonferensen
att besluta att uppdra åt kyrkostyrelsen:
•

Att genomföra en koncentration av Equmeniakyrkans internationella
mission.

•

Att utveckla ett volontärprogram.

•

Att prioritera initiativ för unga människor att engagera sig i internationell
mission.
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4
KYRKOSTYRELSENS
FÖRSLAG TILL KYRKOLEDARE
i regionerna Mitt, Stockholm, Svealand och Syd

KYRKOSTYRELSENS FÖRSLAG
TILL REGIONALA KYRKOLEDARE
P-O Byrskog

Charlotte Thaarup

Region: Mitt

Region: Syd

Född: 1968

Född: 1956

Vi lever i en väldigt speciell tid.
Församlingar söker nya vägar
för framtiden. Hur blir man en
klimatsmart kyrka? Hur kan
vi bli en öppnare gemenskap?
Hur kan vi hitta ett språk att
berätta om Jesus för människor idag? Vilka nya
samarbeten behöver till? Vilka nya församlingar
ska vi plantera? Är växtpoolssamarbete en väg
för oss? Jag längtar efter att få fortsätta möta
församlingar i Region Mitt och uppmuntra, dela
vår tids utmaningar och pröva nya vägar.

Jag har de senaste åtta
åren jobbat som regional
kyrkoledare i Region Syd,
lärt känna församlingarna,
Equmenia, anställda och
frivilliga. Vi har delat drömmar
och hopp – och i gemenskap börjat hitta vägen, så
att människor i Region Syd kan mötas av Kristus
och förvandlas av honom. Att jobba pionjärt i en
del av Sverige, där 1/7 del av Sveriges befolkning
bor, men där det inte finns mycket frikyrkligt liv är
spännande. Vi har fortfarande framtiden för oss!

Bakgrund:

Bakgrund:

• Regional kyrkoledare Region Mitt
• Integrationssamordnare på EFS samt
verksamhetsledare för Flyktingguide/Språkvän i
Borlänge kommun.
• Tidigare bl.a. präst i Borlänge (EFS), pastor
Markuskyrkan (EFK) och Johanneskyrkan
i Lindome (MK, SB, SMK) samt 19 år som
försäljningsingenjör
• Överås teologiska seminarium 1994–2000

• Regional kyrkoledare Region Syd
• Pastor och menighetsföreståndare i
Metodistkyrkan, Strandby, Danmark 1988–2013.
• Tidigare bl a pastor i Vejle och Horsens.
• 2003 Master of Divinity, Överås.
• 1979 Diplom från Överås teologiska seminarium.

Jenny Dobers

Helen Friberg

Region: Stockholm

Region: Svealand

Född 1971

Född 1956

Jag vill fortsätta följa och
stötta församlingar att förvalta
goda vanor och samtidigt
utmanas av nya möten. Jag
längtar tillsammans med
församlingarna efter att fler ska
kunna känna sig trygga och hitta hem i kristen tro
och gemenskap.

Jag vill förmedla till varje
församling i regionen att
de med sina förutsättningar
och gåvor är en viktig del av
vår gemensamma kyrka och
gemensamt delar uppdraget.
Jag vill förmedla glädjen som det är att vara del i
den Guds mission som förvandlar världen.

Bakgrund:

Bakgrund:

• Regional kyrkoledare Region Stockholm
• Pastor i Immanuelskyrkans församling,
Stockholm 1999–2013
• Tidigare bl.a. pastor i Göteborg och
ungdomsledare i Lundsbrunn
• Teologie kandidat 1998 Göteborgs universitet
och Teologiska Högskolan, Stockholm

• Regional kyrkoledare Region Svealand
• Distriktsföreståndare i Missionskyrkans distrikt
Mälardalen 2001–2013.
• Tidigare bl.a. pastor i Vällingby, Uppsala och
Jönköping.
• Teologie kandidat 1982 Lunds universitet.
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5
VALBEREDNINGENS
FÖRSLAG

VAL TILL KYRKOSTYRELSEN
Under verksamhetsåret 20/21 har Equmeniakyrkans valberedning mötts till sex digitala möten. Tyvärr
har Coronapandemin inneburit att vi inte har kunnat mötas fysiskt.
Vi har utfört telefonintervjuer med ledamöter ur kyrkostyrelsen samt ordförande. Vi har också haft
ett digitalt möte med kyrkoledare Lasse Svensson och Victoria Gejrot som bland annat är samordnare
för kyrkoledningen.
Valberedningen har tagit hänsyn till olika synpunkter som kommit oss till del. Bland annat har vi
beaktat de olika inläggen från ombuden under den digitala kyrkokonferensen i september 2020.
Detta innebär att valberedningen föreslår att vi ökar antalet ledamöter från tolv till tretton, som var
det tidigare antalet, plus ordförande.
Vi har sökt säkra kompetens för kyrkan viktiga områden bland annat gällande ekonomi och
internationellt arbete. Vi har också sökt yngre personer samt personer med annan kulturell
erfarenhet och bakgrund.
Valberedningen har till kommande styrelse mottagit nomineringar från församlingar och
namnförslag från privatpersoner. Detta har varit en viktig förutsättning och del i valberedningens
arbete.
Valberedningens förhoppning är att det förslag som vi nu lägger fram för kyrkokonferensen ska
innebära att kyrkostyrelsen på ett gott sätt ska kunna leda Equmeniakyrkan vidare in i framtiden.
Equmeniakyrkans valberedning 20/21
Urban Erestam, ordförande
Anders Bergström, vice ordförande
Kim Bergman
Eva Milton
David Nilsson
Simon Semelin
Gunilla Lillhager
Helena Facchini
Olivia Salomonsson
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VAL AV ORDFÖRANDE I
KYRKOSTYRELSEN

VAL AV LEDAMÖTER I
KYRKOSTYRELSEN

Kerstin Torkelsson Enlund

Per Ansgar – nyval

Ålder: 63 år

Ålder: 58 år

Församling: Skillinge
Missionshus på Österlen

Församling: Betlehemskyrkan,
Göteborg
Vilka kompetenser och
egenskaper vill du bidra
med? Jag vill främst bidra
inom två områden. Jag vill
att kyrkan skall vara en plats
där dagens människor känner sig hemma och
att vi kan erbjuda ett sammanhang som många
känner är relevant och givande. Tyvärr tror jag
att fler och fler människor i dagens samhälle inte
har en tydlig uppfattning om kyrkan eller ser
den som relevant. Vad gör att människor mitt i
livet utan stora problem finner en plats hos oss?
Jag vill jobba för att få kyrkan att ta mer plats
i samhället och ta det utrymme jag tycker vi
förtjänar. Med en uppväxt i ett hem utan kyrklig
anknytning kombinerat med erfarenhet från olika
församlingar både i Sverige och internationellt
tänker jag att jag kan bidra med tankar, idéer och
engagemang. Det finns många bra initiativ bland
de lokala församlingarna och att säkerställa stöd
till alla och att bra idéer sprids är viktigt!

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill
du bidra med? Jag vill bidra
med min långa erfarenhet
av ledarskap inom kyrka
och folkbildning. Mina erfarenheter omfattar
både arbete med idé- och innehållsfrågor samt
att leda med vision mot mål. Jag är mån om att
arbeta strategiskt med utveckling och förändring.
Helhetsperspektiv, riktning och förmågan att
samtidigt vara flexibel är väsentligt.
Under mina många år inom kyrka och
folkbildning har jag jobbat nära den ortodoxa,
katolska, frikyrkliga och lutherska kyrkofamiljen
vilket berikat mig mycket och givit mig stora
nätverk. Bildningens innebörder ligger mig varmt
om hjärtat tillsammans med ett stort intresse för
kyrkans möte med olika kulturyttringar. Trons liv
kan uttryckas på många olika sätt. Existentiella
och teologiska samtal är viktiga i mitt liv på
samma sätt som kontemplationens, tystnadens
och retreatens vägar till fördjupning.

Jag har i mitt yrkesliv, både i Sverige och
utomlands jobbat mycket med strategi, ekonomi
och ekonomistyrning. Under många av dessa
år har jag dessutom agerat både som ledare
och i ledande befattningar. Jag hoppas att den
erfarenhet jag fått från näringslivet också kan
användas för Equmeniakyrkans bästa.

Balansen mellan att vara handlingskraftig och
att lyssna till Guds tilltal är viktig. Ord ska bli
verksamma och samtidigt kommer Guds väg oss
tillmötes.
Jag är född och uppvuxen i ett par av Stockholms
förorter där församlings- och ungdomsarbetet
präglades av pionjäranda och nydaning.
Under ett antal år har jag också bott och
levt på landsbygden. Sedan 2006 har jag min
huvudsakliga hemvist på Österlen i Skåne där jag
är medlem i en församling i glesbygd som växer,
utvecklas och planterar på två nya platser.

Frågar man min omgivning tror jag att man
kommer att beskriva mig som prestigelös,
jordnära, initiativrik, ansvarstagande och ibland
envis men samtidigt som en person som det är lätt
att samarbeta med.
Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Min tro
har sedan tonåren gett mig en tydlig grund att stå
på! Den har gett mig en stark förtröstan att livet är
något mer än det vi har här och nu och att vad som
än händer så finns en framtid i evigheten. Jag är
säker på att Gud öppnar och stänger dörrar för oss
om vi gör oss mottagliga och lyssnar på rätt sätt.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Tron
är navet i mitt liv, det yttersta fästet i tillvaron.
Tillsammans med alla i den världsvida kyrkan vill
jag vara bärare av hopp, helande och försoning.
Jag vill leva innerligt och ansvarigt i relation till
medmänniskor och skapelsen.

För mig så innebär tron inte bara att det är viktigt
med en relation med Jesus Kristus utan också att
söka en relation med mina medmänniskor. Jag
har alltid försökt att översätta min tro i praktisk
handling, engagemang och generositet genom att
bidra med tid, kraft och resurser i ungdomsarbete,
församlingsliv och också med en ambition om att
ha ett öppet hem.

Varför ställer du upp för att väljas till ordförande
i kyrkostyrelsen? Equmeniakyrkans väg framåt
ligger mig varmt om hjärtat och jag vill prioritera
frågor kring en färdplan framåt. Som ordförande
vill jag också fortsatt arbeta med utvecklingen
av styrelsens arbetssätt och med lyhördhet och i
gemenskap försöka urskilja väsentliga vägval och
frågor.
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Eva-Lena Gustavsson –
omval

Margaret Josefsson –
nyval

Ålder: 65 år

Ålder: 52 år

Församling: Kumla
Equmeniaförsamling

Församling: Equmeniakyrkan
Mariestad

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med? Pastor, ordinerad
1997 i Missionskyrkan men
jag har också en fritidsledarutbildning vid
Ledarinstitutet på Lidingö. Arbetat många år på
kurs- och lägergården Vägsjöfors Herrgård. Under
sex år har jag arbetat som Personligt Ombud för
personer med psykiska funktionsnedsättningar.

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med?
Jag är född i Sydkorea och
uppvuxen i Säffle. Jag bor idag med min familj i
Mariestad. Jag är utbildad socionom (1994) och
diakon (1998).
Jag har erfarenhet av församlingstjänst, sjukvård,
socialtjänst, ideell medlemsorganisation,
styrelsearbete och förbundsordförandeskap,
kommunikation och media samt påverkansarbete.
Tjänster och uppdrag har varit på olika nivåer;
lokalt, nationellt och internationellt.

Har dessutom lång erfarenhet av styrelsearbete
i flera myndigheter och organisationer på såväl
lokal, regional som nationell nivå bl a i riksdagen
med uppdrag i Konstitutionsutskottet.
Jag har en bred erfarenhet av arbete inom
kyrkan i alltifrån ledaruppgifter som scout- och
ungdomsledare, körsångare, samt engagemang
kring miljö- och de internationella frågorna.

Idag arbetar jag som kurator på en vårdcentral
och möter barn, ungdomar och vuxna. Jag är aktiv
i min lokala församling och finns bl a med som
gudstjänstledare och redigerar webbsändningar
sedan våren 2020.

Kultur och bildningsfrågor är viktiga och ett gott
arv från våra bildarsamfund att bära vidare.

Om jag blir en del av kyrkostyrelsen vill jag bidra
med det jag kan utifrån de behov som finns men
är självklart även villig och nyfiken att lära nytt.
Jag har sedan tidigare ett stort engagemang i
frågor som rör diakoni, internationell samverkan
samt barn och ungdomar.

I min vardag som pastor har jag ett stort socialt/
diakonalt fokus inte minst för att nå människor
utanför kyrkans väggar på olika sätt. Vår
församling är starkt engagerade i fängelsekyrkans
arbete och därmed FN:s Globala mål för
inkludering. Där någonstans vill jag dela mina
erfarenheter av tro och samhällsengagemang.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Tron är
kärnan, grunden och ramarna för mig och mitt
liv och sammanfattas bäst i Apg 17:28 ”Ty i honom
är det vi lever, rör oss och är till, som också några av era
egna skalder har sagt: Vi har vårt ursprung i honom.”
Min kristna tro är både en grundtrygghet och
det som ständigt utmanar mig att vilja och våga
upptäcka nya områden och sammanhang i livet.

I kyrkostyrelsen vill jag jobba med utvecklingsoch ledarskapsfrågor för att stärka vår kyrka
och för att stötta våra ideella krafter. Viktigt
också att synliggöra den mångfald av arbete
våra församlingar står i. Att visa på att vi är ”En
kyrka för hela livet - där mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig och världen”.
Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Tron
är en källa till inspiration, kraft och mod. När
Jesus möter den blinde mannen utanför Jeriko
frågar han - Vad kan jag göra för dig? Det är en bra
utgångspunkt för oss som kristna att ställa till de
vi möter som församling och enskilda.

Anna Kimming – omval
Ålder: 71 år
Församling: Västerortskyrkan,
Vällingby
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill
du bidra med? Under 52 års
medlemskap i Missionskyrkan/
Equmeniakyrkan i fem olika
församlingar (Sollebrunn, Lund, Lidingö, Växjö
och Vällingby) har jag hunnit dela mycket av
allt arbete som en församling gör och under 45
års arbete som fysioterapeut med otaliga möten
med människor har jag lärt mig mycket av livets
utmaningar och samspel.

Därför ställer jag upp för omval: Jag hoppas
fortsatt kunna bidra med mina kunskaper och
erfarenheter i det omfattande utvecklingsarbete vi
står i som ny kyrka. Vi är ju bara 10 år gamla.
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Områden som jag tycker är viktiga är frågor om:
Mänskliga rättigheter; hotet mot klimatet för
hela skapelsen; fred och nedrustning; den öppna
kyrkan där det är högt i tak och där människor
kan få erfara Guds närvaro i sina liv; integration,
ekumenik och samarbete över religionsgränser;
pilgrimsvandring/retreat; dialog och folkbildning;
jämställdhet.

kunskaper till att vara en del av nuet. Få vara med
i en kyrka, med Jesus i centrum, som finns för var
och en i den tid vi har med de utmaningar och
glädjeämnen vi tillsammans har att möta. Min
önskan är att varje människa ska ges möjlighet att
finna sin plats vilket gör att jag ser att exempelvis
barn, unga och samarbetet med Equmenia är
mycket viktigt både på lokalt och nationellt plan.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro på Gud är självklar, den kom med
från hemmets kristna fostran, fick sin näring
i söndagsskolan i Missionskyrkan, i SMU och
från en omvändelseupplevelse vid 17 års ålder,
fördjupades i Kristna studentrörelsen och är under
ständig bearbetning utifrån livets erfarenheter och
dagsaktuella frågor.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro är basen för mitt liv, det är utifrån den
som jag lever och är till. För mig står den bland
annat för trygghet, visshet och kärlek och är något
jag vill dela med mig av till andra.
Därför ställer jag upp för omval: Mitt hjärta bultar
för kyrkan och jag upplever att det finns många
områden som jag gärna vill fortsätta bidra i.

Jesus Kristus är min förebild. Tron på honom
och hans kärlek innebär för mig att utifrån min
förmåga ta ansvar för hur det ser ut i min närhet
och i världen och aktivt arbeta för alla människors
lika värde, klimatet som är förutsättningen för allt
liv samt fred och nedrustning.

Sandra Melin – nyval,
fyllnadsval på ett år
Ålder: 33 år

Därför ställer jag upp för omval: Jag vill gärna
fortsätta vara med och påverkar kyrkans roll i vårt
samhälle i framtiden.

Församling: Equmeniakyrkan
Fiskebäck
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med? Att starta upp och
utveckla nya projekt är något
som alltid legat som en röd tråd i det som jag varit
engagerad i. Jag var med och startade upp en ny
ungdomsaktivitet i min hemförsamling som ung
tonåring, en kristen skolgruppen på högstadiet
och en studiecirkel om globala frågor i min
nuvarande församling. Det är när jag får vara med
och skapa och genomföra förändringar som jag
känner att jag kommer till min fulla rätt.

Malin Lagerlöf – omval
Ålder: 51 år
Församling: Missionskyrkan
Vännäs
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill
du bidra med? Jag vill bidra
med min personlighet och
de erfarenheter jag fått bland
annat genom styrelsearbete och arbetsliv. Som
person är jag analytisk och ser gärna på saker
ur olika perspektiv samtidigt som tydlighet och
struktur är viktigt för mig. I våra olikheter ser jag
fördelar eftersom vi genom dem kan komplettera
varandra. Jag har på senare år arbetat som
utredare med strategiska och ledande uppdrag
inom kommunal verksamhet och arbetar för
tillfället som projektledare efter att i våras avslutat
beteendevetenskapliga studier.

Att motivera andra är viktigt för mig. Jag brinner
för att skapa ett engagemang för frågor så som
mänskliga rättigheter, miljö och jämställdhet. Hur
detta har gett sig uttryck tidigare har varierat. Som
tonåring var jag scoutledare, under studietiden
aktiv i en en av Diakonias aktivistgrupper och
de senaste åren har jag varit en del av min
församlings Globala råd.
I kyrkostyrelsen vill jag vara med och ge tillbaka
till den gemenskap som har präglat mig på många
olika sätt och alltid varit en stor trygghet för mig.
Jag vill även bidra med mitt stora intresse för
ekonomi och många kreativa ideér.

Jag engagerade mig rätt tidigt, bland annat som
ledare i barn- och ungdomsverksamhet. Flera av
mina engagemang har skett ekumeniskt och/
eller i lokal samverkan med andra föreningar.
Engagemanget som ledare var under många år
en viktig del av mig och min vardag och har givit
minnen och erfarenheter som är betydelsefulla
även för uppdraget i kyrkostyrelsen.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Min
tro ger mig inspiration, kraft och mod. Den är
basen för mitt liv. Genom tron blir jag en del av
den kristna gemenskapen. Det är i församlingen
som jag har funnit mitt sammanhang och en stor
trygghet.

Även om erfarenheter och tidigare engagemang
är viktigt vill jag framförallt använda mina
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KVARSTÅENDE LEDAMÖTER

Gunilla Hugosson
Ålder: 63 år

Johan Adolfsson

Församling: Equmeniakyrkan
Ekenässjön

Ålder: 41 år

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med? Jag vill
bidra med erfarenhet från
församlingsarbete, bl a i
styrelse och bland barn och unga. Från arbetslivet
tar jag med mig erfarenheter inom utbildning,
organisation, ekonomi och marknadsföring.

Församling: Ansgarskyrkans
församling, Lidingö
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med? I styrelsens arbete
hoppas jag kunna bidra med
kunskap kring juridik och god
byråkrati samt frågor kring bildningsverksamhet.
Jag hoppas också kunna bidra med eftertanke och
reflektion.

Jag brinner för att människor ska få upptäcka
tron och få uppleva förvandling, så som vår vision
uttrycker det. På styrelsenivå vill jag medverka till
vår kyrkas utveckling i positiv riktning genom att
bidra med tankar om nya vägar för evangelium
och församlingsutveckling. När det gäller våra
barn och unga vill jag om möjligt medverka till
starkare brobygge mellan Equmenia och våra
församlingar. Relationsbyggande är viktigt för
mig vilket också innebär stort intresse för vårt
internationella arbete. Våra systerkyrkor behöver
oss och vi behöver dem i uppdraget att nå till
”jordens yttersta gräns”. Jag är intresserad av
många delar i församling/samfund och vill gärna
arbeta utifrån helhetsperspektiv.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? För mig
betyder det en stabil grund på vilken jag känner
mig trygg och ger mig stöd i både med- och
motgångar i livet.

Lars Gunther
Ålder: 55 år
Församling: Equmeniakyrkan
Hestra
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med? Jag tror att med
mig får man en kombination
av frimodig sund karismatik
och noggrant tänkande. Jag gillar djupa teologiska
studier, reflektion och analys, men samtidigt
vill jag vara någon som ’gör grejerna’. Mina
främsta andliga gåvor är undervisning, ledarskap
och profetia. Jag brinner för evangelisation,
församlingsplantering, Ordets förkunnelse
och att se Guds församling utrustad för sitt
uppdrag. I kyrkostyrelsen tror jag mig kunna
bidra med energi och idéer runt pionjärarbete,
församlingsutveckling och teologi.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Min
identitet är grundad i vad Jesus Kristus gjort för
mig av kärlek genom sin död och uppståndelse.
Tron på Jesus är fundamentet i mitt liv och en
naturlig del av mig själv som bär i med- och
motgång. Tron utmanar mig också till att vara
lärjunge i tjänst för andra.

Torbjörn Jacobsson
Ålder: 50 år
Församling: Andreaskyrkan,
Equmeniakyrkan, Södermalm

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Jesus
är livet i mitt liv, den jag lever för, av, i och
genom. Min tro på Jesus definierar vem jag är.
Där finns sanningen om mig, min tillhörighet
och min djupaste lojalitet. Genom Jesus får jag
komma nära Fadern och vandra i Anden. Jesus
är den botten jag faller mot när livet går sönder,
en ständig dialogpartner vad jag än är med om
och genom Jesu död är det värsta jag gjort i mina
sämsta stunder utan makt att fördöma mig. I Jesus
visar Gud mig sitt ansikte, sitt väsen och sin vilja.
Min tro på Jesus lär mig att döden är en fiende
som kommer att besegras och att hela skapelsen
ska bli befriad.

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill du
bidra med? Jag bidrar med
bland annat kunskaper inom
ekonomi, finans (placeringar),
riskhantering och allmänt kunnande om
organisationer. Mina personliga egenskaper är
att jag har en förmåga att snabbt kunna förstå
hur saker hänger ihop och sätta det i hela
sammanhanget.
Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? En
grundtrygghet. Jag kan dela glädje, sorg och
utmaningar med Jesus Kristus. I mina böner och i
församlingsgemenskapen kan jag finna styrka, få
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bära och bli buren beroende på vad som just nu
behövs. Att komma ihåg att be om förbön och få
bli buren av andra är lika viktigt som att får be för
andra och bära andra, tillsammans blir vi starkare
i vår tro.

men även i mitt yrkesliv där jag haft olika ledande
befattningar. Sedan tio år äger och driver jag ett
miljökonsultföretag som nu har ca 25 anställda.
I grunden är jag en person med tydliga
värderingar som utgår från min tro. Jag är
övertygad om att vi alla har unika gåvor att
bidra med när vi hamnar på rätt plats och i rätt
funktion. I grunden är jag lösningsorienterad, det
som kan tyckas vara hinder försöker jag se runt
och se som en möjlighet.

Daniel Klemetz
Ålder: 40 år
Församling: Equmeniakyrkan
Alingsås

Jag är övertygad om att alla organisationer
behöver ha tydliga mål och strategierna är vägen
för att nå målet. Equmeniakyrkans strävan är att
vara en kyrka där mötet med Jesus förvandlar
mig, dig och världen. Att få förtroendet att sitta
i kyrkostyrelsen är för mig en möjlighet att var
med och bidra till att Equmeniakyrkan ska nå det
målet.

Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill
du bidra med? En blandad
kompott av hårda och
mjuka kompetenser tror
jag mig ha förvärvat längs min något spretiga
yrkesväg – teologisk och ekonomisk/samhällelig
analys, beslutsunderlagsprocesser och korrekt
administration går (förhoppningsvis) hand i hand
med samtalsvana, kreativitet och ett inlyssnande
sinne.Även personlighetsmässigt är jag något
av en blandad kompott. Jag hoppas att ord
som positiv, nyfiken, entusiastisk, inlyssnande,
eftertänksam och analytisk kan få följa med mig
in i styrelsearbetet.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? För
mig är tron grundstenen i mitt liv. Det som ger
trygghet och stabilitet, men också basen att bygga
mitt liv på. Jag har en strävan att det jag gör och
det sätt jag lever ska spegla min tro. Jag uttrycker
oftast min tro i konkret handling.

Johan Quist

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig? Det
är lite svårt att överblicka, det rör liksom själva
identiteten i vem jag är och hur jag ser på världen.
På senare år har Kyrkan blivit en allt viktigare del
av tron för mig. Kyrkan är fortsättningen på det
Jesus börjar, den nya skapelsens återinträde på
jorden – det är Kyrkans och varje enskild kristens
identitet och kallelse.

Ålder: 49 år
Församling: Skårekyrkan
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper
vill du bidra med? Som
organisationsforskare är jag
van att studera hur olika delar
bygger helhet och hur samband
ser ut. Bär med mig en gedigen kunskap om det
offentliga Sverige vilket jag hoppas ska komma väl
till pass. Många års erfarenhet av styrelsearbete
i min egen församling och dessutom insyn i hur
idrotten hanterar sina ideella utmaningar.

Ordet enhet har blivit ett viktigt ”storord” för
mig – vi är ett med Kristus och med varandra. I
det finns en enorm vila. Allt beror inte på mig,
samtidigt som det inte heller är oberoende av mig.
Vila – kanske är det ordet som bäst beskriver vad
tron betyder för mig. Outsäglig vila.

Vad betyder tron på Jesus Kristus för dig?
Min tro ger trygghet och stabilitet. Övertygad
om att äldre församlingsmedlemmar under
uppväxten i Mariestad format mig till den jag
är. Min önskan är att min tro ska komma till
uttryck i handling, inte minst utanför den egna
församlingsgemenskapen. Drivs av en längtan att
kyrkan ska få bli än mer rele

Anneli Liljemark
Ålder: 52 år
Församling: Hässelby
Missionsförsamling
Vilka kompetenser och
personliga egenskaper vill
du bidra med? Jag brinner
för att bygga upp, leda och
utveckla organisationer och
människor. Det här har varit en röd tråd allt från
den första scoutledarutbildningen, många år som
scoutledare, förtroendevald i församling mm,
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6
MANUAL FÖR
BESLUTSFATTANDE
Konsensusmetoder i Equmeniakyrkan

1. INLEDNING

Ibland hör vi att vi som kyrkosamfund som har
växt fram ur den svenska frikyrkoväckelsen är
låsta i en föreningsstruktur som skymmer vår
identitet. Övertygelsen om alla människors lika
värde och alla medlemmars lika rätt och ansvar att
vara med och forma kyrka och församling är en
omistlig del av vår identitet. Denna övertygelse är
grunden för demokratin, men formerna behöver
ständigt diskuteras och förnyas.
Vad är det då som skiljer en församling från en
annan förening? Vad skiljer en kyrka i den svenska
frikyrkotraditionen från en annan folkrörelseorganisation? Svaren är olika beroende på perspektiv,
men ett kännetecken är att församling och kyrka
alltid utgår från ett ”tillsammans” som är viktigare än det enskilda, en respekt för varje enskild
människa som Guds avbild och en tro på att Gud
kan tala till sin kyrka genom vilken människa som
helst.
En avgörande skillnad mot andra föreningar är
att kyrkan och församlingen har ett överordnat
mål för sina beslut: att finna Guds vilja med sin
kyrka. För ytterst är det inte vi som äger kyrkan,
utan kyrkan är Guds.
Kyrkornas världsråd fattar beslut med konsensusmetoder. Där beskrivs sådant beslutsfattande
även som ett vittnesbörd om enhet och kärlek
inför världen. Vittnesbördet handlar inte bara om
vad vi gör utan även om hur vi gör det.

Att använda konsensusmetoder för beslutsfattande är dock något annat. Det innebär att
använda en metod som syftar till att genom olika
verktyg hitta mötets gemensamma mening i en
viss fråga. Ordet konsensus betyder enligt ordboken ”samstämmighet mellan parter som har
olika intressen”. Beslut fattas alltså inte genom att
en person mer än 50% är eniga, utan genom att
alla enas om en väg framåt. I likhet med aposteln
Paulus tankar om kroppen i 1 Kor 12:12-31, där
varje del bidrar till helheten, strävar konsensusmetoderna efter att ta till vara gemenskapens
olika bidrag till helheten. Det beslut som fattas
kommer inte vara det första valet för alla, men
alla kan stödja det och därmed ställa sig bakom
beslutet. Det kommer att finnas tillfällen när ett
majoritetsbeslut behövs för att välja mellan två
alternativ, men i de flesta fall finns det bättre sätt
att närma sig frågorna.
Det är viktigt att redan i inledningen poängtera
att konsensus inte nödvändigtvis betyder att varje
fråga har en enskild lösning. Beslutet kan också bli
att vi gemensamt kommer fram till hur en fråga
ska hanteras i framtiden.
Sann konsensus betyder inte enhällighet eller
att alla genom grupptryck ska känna sig tvingade att rösta på ett visst sätt. Sann konsensus kan
enbart uppnås i en sann gemenskap. Det är inte
ovanligt med starka känslor när ombud delger
sina synpunkter med passion och glöd. I en sann
gemenskap kan detta rymmas jämte en respekt
för att verkligen lyssna på andra människors känslor och tankar.
Falsk konsensus uppstår när ombud genom
grupptryck eller liknande känner sig tvingade att
rösta på ett visst sätt, eller upplever att det inte
lönar sig att uttrycka en avvikande mening, och
därför avstår från att yttra sig. I sann konsensus är
inte enhällighet ett självändamål, utan processen
syftar till att avvikande uppfattningar ska få höras,
så att gemenskapen tillsammans finner den bästa
vägen framåt.

1.1. BESLUTSPROCESSER MED GOTT KLIMAT

Det som beskrivs i det följande är det som internationellt sett brukar kallas för konsensusmetoder.
I Sverige är det inte bara enkelt att använda det
begreppet. Den svenska arbetsmarknadens parter
enades 1938 i Saltsjöbaden om en samförståndsanda mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund som brukar kallas ”Den svenska modellen”, internationellt känd och ofta erkänd. Många
i Sverige verkar dock ofta relatera konsensus till
en situation där den som inte är enig med övriga
viker sig mot sin vilja, kanske för att inte vara den
som medverkar till konflikt eller till att en uppgörelse inte nås.
4
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För att undvika missförstånd används inte ordet
”konsensus” för sig självt i resten av denna manual. ”Konsensusmetoder” är de metoder vi använder
i våra förhandlingar, och ordet ”enighet” används
när vi är eniga i en fråga.
Denna manual ska ses som ett levande dokument som uppdateras och omformas efter behov,
vars syfte är att beskriva och vägleda beslutsfattande i Equmeniakyrkan.
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2. HUR VI FATTAR BESLUT I
EQUMENIAKYRKAN
2.1. ATT LYFTA EN FRÅGA

efter att en fråga har presenterats, förklarats och
ombuden haft möjlighet att lämna synpunkter,
ändå visar sig nödvändigt att veta hur många som
stödjer ett visst förslag eller inte. Då blir också
majoritetsbeslut nödvändigt.
Denna process beskrivs mer ingående på sid. 58
11.

När man använder konsensusmetoder är det inte
alltid klart från början vilka alternativ som finns.
Det är ofta önskvärt att frågan lyfts med en öppen
frågeställning och utan färdiga att-satser att ta
ställning till. Det är ovant för oss som är vana vid
majoritetsbeslut att diskutera frågor på detta sätt.
Tanken bakom är att diskussionen inte i första
hand bör komma att handla om huruvida vi kan
ställa oss bakom de föreslagna att-satserna eller
inte, eller hur de i så fall ska formuleras (om), utan
att vi ska närma oss frågan öppet och mer förbehållslöst. Kanske kan mötet hitta andra alternativ
som bättre beskriver mötets mening än de alternativ som den ursprungliga förslagsställaren just då
såg som de bästa.

2.3. RÖSTNING

Om röstning behövs, sker den på det sätt presidiet
beslutar. Det kan vara genom exempelvis acklamation, genom att använda indikatorkorten (läs mer
om indikatorkorten på sid. 8) eller med röstsedlar.
Röstning genom ombud/Bundna mandat
Endast de ombud som befinner sig i lokalen kan
delta i beslut och eventuell omröstning. Detta
finns också beskrivet i Equmeniakyrkans stadgar.
Sann konsensus omöjliggör för församlingarna
att skicka ombud med bundna mandat. I frågor
som på förhand har annonserats att dessa kommer att beslutas genom majoritetsbeslut är det
dock möjligt att tydligare uttala församlingens
ståndpunkt. Så långt det är möjligt bör det dock
undvikas, eftersom det riskerar att påverka förhandlingarna och klimatet i förhandlingarna på
ett negativt sätt. Det är dock viktigt att ombuden
är väl förtrogna med församlingens grundläggande inställning, men också att ombuden känner sig
fria att delta i ett beslut som inte stämmer helt
med denna, om diskussionerna i plenum har gjort
klart att det är gemenskapens vilja att gå i en annan riktning än församlingen först tänkte sig.

Att skriva protokoll
En konsekvens av ett sådant sätt att närma sig
en fråga som konsensusmetoder innebär, är att
protokollsskrivandet också förändras. Två aspekter
är viktiga att lyfta. För det första är det viktigt att
sekreteraren är med i hela processen. Ordförande
har metoder för att ”mäta temperaturen” i frågorna under processens gång. Dessa tillfällen visar
i vilken riktning mötet rör sig och sekreterarens
roll blir att tillsammans med ordförande efterhand
börja formulera hur ett beslut kan se ut. För det
andra är det viktigt att ordförande säkerställer att
den skrivning som mötet enas om verkligen visar
mötets mening.

2.2. IBLAND BEHÖVS MAJORITETSBESLUT

2.4. VERKTYG FÖR ATT ÖKA OMBUDENS
MÖJLIGHETER ATT GÖRA SIN RÖST HÖRD

Följande beslut fattas alltid med majoritetsbeslut: budget, personval av olika slag, beslut om
stadgeändring samt beslut om ansvarsfrihet. I
de fall där majoritetsbeslut enligt denna manual
krävs, bör behandlingen av frågan fram till beslutssessionen ske enligt konsensusmetoder (se
vidare sid. 55.
10)
Utöver dessa situationer kan det hända att det,

6

I plenumförhandlingarna kan presidiet efterfråga
olika kategorier (se 3.1 under rubriken ”Talartid
och kategorier”) för att låta så många röster som
möjligt höras. Men konsensusmetoder innebär
inte bara förhandlingar i plenum där en talare i
taget talar till hela mötet. Presidiet kan också låta
fler få möjlighet att tala genom att bryta plenum
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för t.ex. bikupor och gruppsamtal. I flödesschemat
på sid. 60
62finns exempel på sådana verktyg.

och hitta fokus för nästa steg i processen.
- Uppmuntra att beslut fattas steg för steg snarare
än i slutet av varje diskussion

Samtalstorg
Samtalstorget är ett viktigt forum där fler röster
kan få höras. Efter att en fråga presenterats i plenum och klargörande frågor behandlats kan samtalen fortsätta på samtalstorget. Processledarens
uppgift blir att leda samtalet på samtalstorget och
föra tillbaka samtalen till plenum. På samtalstorget kan förslag till formuleringar kring beslut
ha uppkommit. Dessa redovisas då för plenum.
Därefter fortsätter behandlingen av frågan i plenum och ombuden har möjlighet att ge ytterligare
synpunkter som inte verkar ha framkommit på
samtalstorget eller inte fanns med i processledarens redovisning.

Ordförande kan komma att få råd från övriga presidiet, men måste vara mycket lyhörd för mötets
diskussion och vart den leder.

2.6. PRESIDIET

Utöver en eller flera ordförande består presidiet av
sekreterare, bildsekreterare och metodstödjare.
Sekreterarens uppgift har tidigare beskrivits
under 2.1 (underrubrik Att skriva protokoll).
Bildsekreterare hjälper ombud och presidium
att följa med i debatten genom att visa exempelvis
liggande förslag på beslut på skärmar synliga för
alla.
Metodstödjare är en person som inte är ordförande, men som har till sin uppgift att stötta
ordförande. Genom att inte ha en formell uppgift
i själva förhandlingarna ges möjlighet att följa
med och betrakta processen och därigenom hjälpa
ordförande att lyssna och känna av var i processen
samtalet befinner sig samt ge råd om t ex val av
verktyg, vilka kategorier som ännu inte hörts eller
hjälpa till att formulera beslutspunkter (läs mer
om kategorier på sid.55.
8). Metodstödjaren är också
en resurs för ombuden, och finns till hands för att
svara på frågor samt påminna om hur metoderna
är tänkta att fungera

2.5. ORDFÖRANDES ROLL

Det är viktigt att ordförande är väl förtrogen med
de principer/den manual som gäller för konsensusprocessen och hur förhandlingar med konsensusmetoder genomförs. Ordförande behöver
noggrann utbildning och mötet har rätt att kräva
att ordföranden är väl utbildad.
Ordförandes roll kan sammanfattas med att hen
ska leda plenumförhandlingarna på ett sätt som
hjälper mötet att gemensamt hitta vägen framåt.
Ordförande ska leda förhandlingarna med stort omdöme
och ansvarstagande för processen genom att:
- Påminna mötet om dess makt och ansvar
och om syftet med just denna session.
- Säkerställa att ombuden accepterar att
arbeta enligt den utvalda beslutsmodellen.
- Tillsammans med övriga presidiet föreslå
omröstningsmodell vid behov.
- Fördela ordet så att både de som är för och
de som är emot får höras.
- Vid behov bryta talarlistan för enskild bön
och stillhet, bikupesamtal och dylikt.
- Besluta i procedurfrågor/ordningsfrågor.
- Avväga om mötet ska byta beslutsmodell.
Vid konsensusprocesser ska ordförande:
- Efterfråga respons på presentationer och vara
lyhörd för mötets mening efterhand som den
visar sig.
- Noga uppmärksamma hur ombuden använder
sina indikatorkort och ge tydlig respons till
förslagsställare och mötet huruvida det finns
stöd eller ej i rummet för de förslag som väcks.
- Summera och hitta huvudtemata i diskussionen
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3. SÅ HÄR GÅR DET TILL
3.1. FÖRHANDLINGAR I PLENUM

ske på ett sätt som alla upplever som rättvist är
det viktigt att identifiera kategorier i förväg. För
Equmeniakyrkans del kan dessa vara t ex: kön,
ålder, etnicitet, storlek på församling, landsbygdsförsamling eller stadsförsamling, positiv eller
negativ till just nu lagt förslag, etc. Ordförande
ansvarar för att för frågan relevanta kategorier
representeras.
Utifrån dessa kategorier äger sedan presidiet
rätt att fördela ordet så att röster från fler kategorier hörs i samtalet. Presidiet äger också rätt att
särskilt efterlysa röster från kategorier som saknas
i samtalet. Inget ombud kan tvingas att tala i
plenum mot sin vilja.
Om flera ombud visar med indikatorkorten (se
nedan) att de upplever att inget nytt tillkommer
i samtalet, äger presidiet rätt att bryta talarlistan
efter att det först gett resterande talare på listan
möjlighet att överväga om de har nya argument
att tillföra samtalet eller om deras argument redan
framförts av någon annan.

Inledning
Varje förhandlingspass inleds med gemensam
bön, sång, stillhet eller annan form av tillbedjan.
Därefter klargör ordförande hur passet ska struktureras och tiden användas.
Handlingar
Ombuden förväntas vara väl införstådda med de
handlingar som funnits tillgängliga enligt stadgarna före mötet. Motioner och andra frågor som
presenterats i handlingarna kan ändå presenteras
inför behandling i plenum.
Presentation av fråga
När en fråga tas upp för diskussion i plenum presenteras den först. Efter att den presenterats ges
ombuden möjlighet att ställa klargörande frågor.
Ordförande kan be den som presenterat frågan att
förtydliga eller hänföra frågan till annat forum,
t ex samtalstorg.

Indikatorkort
Indikatorkorten är det kanske viktigaste redskap
ett ombud har att göra sin röst hörd, och är till
stor hjälp för presidiet i dess arbete. Orange och
blå är bra färger att använda. Det är en tydlig
skillnad mellan dem och även de som är färgblinda kan skilja på dem. Orange kort används för att
visa positiv inställning till frågan eller förslaget,
medan blått kort används för att visa negativ eller
avvisande inställning, eller att det finns kvarstående frågor kring frågan eller förslaget som
behöver belysas/besvaras. Detta sker kontinuerligt
under samtalets gång, så att presidiet kan se hur
ombuden reagerar på de förslag som ställs, och
vid behov justera de förslag till beslutspunkter
som just då diskuteras. Här hålls kortet upp i höjd
med hakan, så att presidiet kan se. Om ombuden
upplever att argument återkommer och inget nytt
tillkommer kan de göra presidiet uppmärksamma
på detta genom att hålla de båda indikatorkorten i
kors framför bröstet.
När ombuden särskilt ombeds hålla upp sina
kort bör de inte hålla det ena kortet bakom det
andra, eftersom det då ser ut som att de menar det
motsatta mot vad de egentligen menar för dem
som sitter bakom.
Om lokalen ser ut så att inte alla kan se indikatorkorten är det ordförandes uppgift att berätta
för mötet hur det ser ut.

Begära ordet
Ombuden begär ordet genom att gå till någon av
talarstationerna. En funktionär skriver in namn
och församling, så att presidiet får överblick över
vilka som begär ordet. Ordet fördelas av ordförande. Den som har ordet har rätt att tala utan att
bli avbruten, dock kan en begäran om ordningsfråga avbryta talaren. Ombud som talar till mötet
vänder sig till ordförande. Ev. talarstol på podiet
används endast vid inledande presentation av en
fråga. Sittande ordförande deltar inte i samtalet
med inlägg eller synpunkter utan har till uppgift
att lyssna och sammanfatta och föra mötet vidare.
Talartid
Om inte mötet beslutat annat är talartiden fem
minuter vid presentation av en fråga. Efterföljande
talare har rätt till tre minuters talartid. Mötet kan
vid behov besluta om att ändra talartiden.
Talarlista och kategorier
Ett uttalat syfte med att använda konsensusmetoder vid beslutsfattande är att på ett tydligare sätt
göra flera olika sorters röster med olika erfarenheter hörda i diskussion, debatt och samtal. Ett
viktigt verktyg för presidiet är därför att det ges
möjlighet att styra över talarlistan. För att det ska
8
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ORANGE KORT Används vid positiv inställning.

BLÅTT KORT Används vid negativ / avvisande

inställning eller att det finns kvarstående frågor
som behöver besvaras

KORTEN I KORS När argument återkommer och

inget nytt tillkommer uppmärksammar man presidiet med att hålla korsen i kors framför bröstet.
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Ordningsfråga
En ordningsfråga kan lyftas av ombud vid vilket
tillfälle som helst. Ordningsfrågan måste höra
samman med det som just nu diskuteras eller den
typ av session som mötet just nu är i. Ordningsfråga reses genom att ombudet ställer sig upp och
påkallar presidiets uppmärksamhet genom att
ropa ”ordningsfråga”.
Ordförande avbryter då den talare som har ordet och ger ordet till den som begärt ordningsfråga. Ombudet förklarar varför och ordförande har
sedan att välja mellan att:
- Besluta i enlighet med ordningsfrågan direkt.
- Be mötet (t.ex. genom att använda indikatorkorten) att visa sin känsla inför ordningsfrågan
och besluta därefter.
- Öppna för samtal och sedan gemensamt beslut
i plenum.

föreslås och en riktning börja anas. När ärendet
sedan förs till plenum, presenteras det samtal
som förts och presidiet föreslår förslag till beslutspunkter utifrån det. Sedan lämnas ordet fritt, och
mötet får genom inlägg i samtalet och signaler
med indikatorkorten arbeta sig fram till de beslutspunkter som den i en eller annan form kan
säga ja till. Detta kan betyda att beslutspunkterna
ser annorlunda ut än de gjorde när frågan först
väcktes – om mötet verkar vilja avvisa ett ärende
kan beslutspunkter till och med behöva formuleras negativt (dvs att inte besluta i enlighet med
motionen/förslaget). Det är viktigt att alla – ombud
såväl som förslagsställare – är införstådda med att
de förslag till beslut som diskuteras i plenum är de
enda förslag som ligger på bordet. Ett förslag som
fanns i tex en motion kommer inte automatiskt
upp för beslut i slutet av processen. Om någon
beslutspunkt saknas, behöver den således läggas
fram och prövas då genom att ombuden använder
sina indikatorkort. Presidiet kan då konstatera om
det finns stöd i rummet för att ta med en beslutspunkt, eller om det inte gör det.
Ombud som vill yttra sig i frågan begär ordet
vid talarstationerna (se ovan om att begära ordet
och talarlista). Samtliga ombud deltar dock löpande i samtalet genom att med indikatorkorten visa
presidiet vad de anser om det som just nu sägs.
Indikatorkorten kan även användas på presidiets initiativ. Ordförande kan be ombuden att
hålla upp orange kort om de håller med och blått
kort om de inte gör det. Genom att på detta sätt
ofta ”mäta temperaturen” på frågan kan diskussionen föras framåt och upprepningar av argument
undvikas. Presidiet kan även bryta diskussionen
för att ge utrymme för samtal i mindre grupper,
s.k. bikupor. Att samtala i mindre grupper är ett
bra sätt att involvera fler i samtal och reflektion
och syftar till att gemensamt i den mindre gruppen hitta fler argument som kan och bör delges
mötet.
I både detta skede och i beslutssessionen (se
nedan) är det viktigt att presidiet vid upprepade
tillfällen också lämnar möjlighet till enskild bön
och stillhet. Bön under förhandlingssessionerna
måste vara enskild för att inte riskera att bönen
används som påtryckningsmedel i samtalet och/
eller inför beslut.

Ordförandes beslut kan utmanas av ett ombud.
Ombudet får då tre minuters talartid för att framföra sin sak, ordförande svarar och en omröstning
genomförs utan att saken diskuteras ytterligare.
En sådan omröstning avgörs genom enkel majoritet.

3.2. BESLUTSPROCESS

I detta avsnitt beskrivs de olika delar som ingår i
en beslutsprocess enligt konsensusmetod. Varje
fråga kommer inte att genomgå alla steg, men det
är dock ofta en hjälp att följa stegen så noga som
möjligt.
Ofta kommer ett steg smälta ihop med nästa
utan ett tydligt avbrott mellan dem.
Informationssession
Presentation
Syftet är att mötet ska få information som visar på
flera möjliga perspektiv på frågan. Varför frågan
har lyfts, relevant information för att förstå frågan
och eventuellt ett förslag till beslut ska presenteras.
Klargörande
Ombud har möjlighet att ställa frågor för att få
klargörande information. All relevant information
ska, i möjligaste mån, komma alla till del under
informationssessionen.Övervägandesession

Beslutssession
När frågan diskuterats färdigt, vilket mötet avgör
gemensamt under ordförandes ledning, är det
dags att fatta beslut om de beslutspunkter som
arbetats fram. Det kan dock under beslutssessionen visa sig att det behövs ytterligare bearbetning
av beslutspunkterna för att kunna komma till beslut. Mötet kan då endera återgå till övervägandesession eller hänföra bearbetningen till en mindre
grupp som återkommer senare med ett förändrat
förslag och detta ställs då inför mötet igen.

Övervägandesession
Öppen diskussion
Här uppmuntras till ett livligt samtal kring olika
åsikter. Det är mycket viktigt att argument både
för och emot hörs i samtalet.
I många frågor inleds samtalet med att ärendet
behandlas på samtalstorget, där djupare samtal
med förslagsställaren kan ske, förslag till beslut
10
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Om det råder enighet om att beslut måste fattas i
dag/under mötet, hanteras frågan med majoritetsbeslut.

Beslut kan fattas på olika sätt, som beskrivs
nedan.
Enighet
Om ordförande känner att mötet närmar sig enighet i att endera stödja ett förslag eller att inte göra
det ombeds mötet bekräfta detta. Om enighet har
uppnåtts i frågan deklarerar ordförande att ”Mötet
har beslutat i enighet att…”.

3.3. MAJORITETSBESLUT
Att gå över till majoritetsbeslut
Innan mötet fattar beslut med majoritet förutsätts
att presentation, klargörande och öppen diskussion skett enligt manualen. För att övergå till
majoritetsbeslut krävs att mötet är överens om att
frågan måste beslutas i dag/under mötet. Ombud
kan även begära att mötet ska gå till majoritetsbeslut genom att väcka ordningsfråga, vilket i så
fall avgörs med enkel majoritet.

Acceptans
Det kan också vara så att förslaget har ett starkt,
men inte helt enigt, stöd. Ordförande ställer då
frågan om de som är emot ändå kan acceptera
att beslutet fattas. Om det är möjligt, deklarerar
ordförande att ”Mötet har beslutat med acceptans
att...”.

Att fatta majoritetsbeslut
När en fråga ska beslutas med majoritetsbeslut,
antingen eftersom mötet beslutat så eller eftersom
denna manual stadgar så, är det en förutsättning
att det finns ett tydligt förslag till beslut att ta
ställning till. Även för beslut som enligt manualen
alltid fattas med majoritetsbeslut bör presentation, klargörande och överläggning ske enligt
denna manual.
Ordförande informerar om hur röstningen går
till samt, vid behov, hur ombuden går tillväga för
att begära rösträkning.
Efter att beslut fattats deklarerar ordförande att
”Mötet har beslutat genom majoritetsbeslut att…”.

Överenskommelse
Om det finns ombud som inte kan tänka sig att
acceptera att beslutet fattas, uppmuntras de (av
ordförande) att dela sina invändningar med mötet.
Här krävs en skicklig ordförande så att ingen
känner sig tvingad att yttra sig. Man kan känna
sig obekväm med ett beslut utan att ha möjlighet
eller vilja att utveckla varför. Presidiet kan också
hjälpa till att formulera invändningarna.
Själva överenskommelsen består i att mötet, i
protokollet, noterar de invändningar mot beslutet
som finns. Det betyder att de bevaras för eftervärlden, utan att behöva formuleras som en personlig reservation.
När beslut fattas med överenskommelse deklarerar ordförande att ”Mötet har beslutat genom
överenskommelse att…”. I protokollet noteras
(under själva beslutet) att ”i arbetet med att nå
överenskommelsen noterades följande invändningar”.

Reservation och invändningar mot beslut
I traditionell parlamentarisk demokrati kan ett
ombud anmäla en personlig reservation mot ett
fattat beslut. Då noteras i protokollet att ”mot beslutet reserverade sig NN”. Den möjligheten finns
även med konsensusmetoder, i de fall ett beslut
fattats med majoritetsbeslut. Men det är värt att
påpeka att konsensusmetoderna även erbjuder andra möjligheter för den som har invändningar mot
ett beslut som är på väg att fattas. Genom överenskommelsen tas invändningarna – snarare än ombudets namn – till protokollet, och bevaras på så
vis för eftervärlden. Dels slipper enskilda ombud
stå med sina namn vid en reservation, och dels har
framtida möten som eventuellt hanterar samma
eller liknande frågor möjlighet att gå tillbaka och
se vilka invändningar som fanns i frågan. För den
som vill få sina invändningar synliggjorda kan därmed överenskommelsen utgöra ett bättre utfall,
jämfört med att driva en fråga hela vägen till majoritetsomröstning.baka och se vilka invändningar
som fanns i frågan. För den som vill få sina invändningar synliggjorda kan därmed överenskommelsen utgöra ett bättre utfall, jämfört med att driva
en fråga hela vägen till majoritetsomröstning.

Måste vi fatta beslut idag/under mötet?
Om enighet, acceptans eller överenskommelse
inte kan uppnås måste mötet undersöka hur
viktigt det är att beslut i frågan fattas i dag eller
under mötet. Den frågan diskuteras med konsensusmetoder (information, övervägande, beslut).
Om detta förfarande drar ut på tiden är det ordförandes ansvar att bryta diskussionen för att fatta
beslut. Om mötet då finner att frågan inte behöver beslutas i dag/under mötet kan möjliga vägar
framåt t.ex. vara:
- Att föra frågan till ett annat forum för beslut
(delegera till exempelvis styrelsen eller liknande).
- Återremiss till ursprunglig förslagsställare för
att be dem överväga hur frågan ska läggas fram
inför kommande möte.
- Beslut att mötet inte är rätt instans för beslut i
denna fråga.
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4. FLÖDESSCHEMA BESLUTSPROCESS

IINFORMATIONSSESSION: Ärendet presenteras och eventuella klargörande frågor ställs och besvaras.
Det är viktigt att frågorna inte utgör debattinlägg, utan berör just de förtydliganden som behövs för att
frågan ska kunna diskuteras.

ÖVERVÄGANDESESSION: Öppet samtal om frågan. I många frågor inleds samtalet på samtalstorget.

Presidiet kan även använda de andra verktyg som omnämns i flödesschemat. Det är viktigt att bön och
stillhet är enskild, för att inte riskera användas för att påverka samtalet eller inför beslut. Förslag till
beslutspunkter presenteras löpande, och med hjälp av indikatorkorten visar mötet om det finns stöd i
rummet för att ta med en beslutspunkt till beslutssessionen.

BESLUTSSESSION: I denna session är det bara ombud med rösträtt som får använda indikatorkorten.
Vid behov kan presidiet dela upp besluten, så att några punkter tas i enighet, och andra med acceptans
eller överenskommelse. Det är inte tänkt att beslutspunkter ska avslås här, eftersom de i så fall skulle ha
sorterats bort redan under övervägandesessionen.

Om det bara finns orange kort i rummet, finner
ordförande att beslut fattats i enighet.
Om det finns blå kort, ställs frågan om de som
håller upp dem ändå kan acceptera att beslutet
fattas. Finns det då bara orange kort i rummet,
finner ordförande att beslut fattats med acceptans.
Om beslutet inte kan accepteras, ställs frågan
om det går att göra en överenskommelse. De
invändningar som finns sammanfattas av presidiet
och/eller efterfrågas, så att de kan tas till protokollet. När invändningarna formulerats, ställs frågan om mötet därmed kan fatta beslut. Finns det
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då bara orange kort i rummet, finner ordförande
att beslut fattats genom överenskommelse.
Om det trots allt fortfarande finns blå kort behöver mötet undersöka andra vägar framåt. Den
första frågan blir då om ett beslut alls behöver
fattas i dag/under mötet. Om mötet kommer fram
till att ett beslut behöver fattas, görs det med
majoritetsbeslut.
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Presentation

INFORMATIONSSESSION

Klargörande
ÖVERVÄGANDESESSION

Öppen diskussion
Verktyg för att låta olika röster höras
och för att lyssna in Anden

Kategorier

Bikupor

Gruppsamtal

Samtalstorg

Bön och stillhet

Presidiet summerar samtalet och föreslår
beslut
Gemensamt beslut att gå till beslutssession
BESLUTSSESSION

Ja

Har vi nått enighet?

Nej
Kan inte acceptera.
Undersöka vägar framåt

Kan ändå
acceptera
Mindre grupp
intygar att de blivit
lyssnade på och
kan stå ut med
beslutet

Mötet har
beslutat i enighet
att…

Mötet har
beslutat att…

Mötet har
beslutat genom
överenskommelse att…
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Beslut idag?
Ja
Majoritetsbeslut

Nej

Mötet har
beslutat genom
majoritetsbeslut
att…

Andra
möjligheter
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5. ORD OCH BEGREPP

ACCEPTANS En mindre grupp ombud accepterar
ett beslut som inte skulle varit deras förstahandsval, för att mötet ska komma vidare i frågan.

METODSTÖDJARE En särskilt utsedd person som
bistår ordförande i processen, svarar på frågor om
de metoder som används och påminner om hur
metoderna är tänkta att fungera.

DELTAGARE Deltar i mötet utan att vara ombud.
Kan ha yttranderätt eller sakna yttranderätt.
Yttranderätt ges genom särskilt beslut av mötet.

OMBUD Person(er) utsedd av församlingen att
representera församlingen i kyrkokonferensen.
När manualen används i andra sammanhang – till
exempel vid ett församlingsmöte eller årsmöte –
motsvaras manualens ”ombud” av de medlemmar
som närvarar vid mötet.

ENIGHET Ett beslut som fattas av mötet, där
samtliga ombud är eniga.

ORDFÖRANDE Den ordförande som är sittande

INDIKATORKORT Orange och blå kort som om-

ordförande för just det tillfälle som avses.

bud och andra med yttranderätt (tex kyrkostyrelsen) använder för att till presidiet kommunicera
sin inställning till det som just nu diskuteras. I
beslutssessionen är det bara ombud som får använda korten.

PLENUM Förhandlingar i storsal, en talar, övriga
lyssnar.

KONSENSUS Ett ord vi sällan använder för sig. Vi
talar istället om konsensusmetoder - de arbetssätt
vi använder i våra förhandlingar.

PRESIDIUM Samtliga ordförande, sekreterare,
bildsekreterare och metodstödjare.

ÖVERENSKOMMELSE Ett beslut fattas genom

KYRKOKONFERENS Equmeniakyrkans högsta

överenskommelse i de fall där en mindre grupp
inte är överens med majoriteten, men ändå godkänner att ett beslut fattas. Överenskommelse
skiljer sig från acceptans genom att de invändningar som finns tas till protokollet.

beslutande organ. Samtliga församlingar har rätt
att utse ombud efter sin storlek i enlighet med
stadgarna.
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Vill du ge en gåva till kostnaderna
för den här konferensen?
Swish: 900 32 86. Ange ”konferens” som meddelande.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar – mig, dig och världen
Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma
Besöksadress: Gustavslundsv 18, Alviks torg, Bromma
Telefon: 08-580 031 00
E-post: info@equmeniakyrkan.se
Bg: 900-3286 Swish: 900 32 86
equmeniakyrkan.se

