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§ 14
Inledning
§ 14.1 Sammanträdet öppnas
Kyrkostyrelsens ordförande Kerstin Enlund förklarade sammanträdet öppnat.
§ 14.2 Närvaro
Samtliga närvarande.
§ 14.3 Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter
Inget anmäldes.
§ 14.4 Val av protokolljusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Anna Kimming att jämte mötesordförande justera protokollet.
§ 14.5 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan med följande tillägg:
28.1 Ge bibeln utrymme att göra skillnad i världen
§ 15

Tidigare protokoll och beslutsuppföljning
Fördelningsrådet 2021-11-30
Kyrkostyrelsen 2022-02-05
Equmenias styrelse 2022-02-05--06
Arbetsutskottet 2022-03-08
Beslutsuppföljning kyrkostyrelsen mars 2022
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 16

Fasta rapportpunkter

§ 16.1 Kyrkoledarnas rapport
Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2022:0002 b. Ett samtal följde.
Till rubriken Färdplan fick kyrkostyrelsen en längre dragning och styrelsen fick också ta
del av ett arbetsmaterial som presenterade nuläget i kyrkoledarnas process.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 16.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport
Kerstin Torkelsson Enlund gav en muntlig rapport. Sedan senaste sammanträdet har
löpande samråd med kyrkoledningen ägt rum och tillsammans med Equmenias ordförande
har Kerstin arbetat fram en överenskommelse mellan de båda styrelserna, se vidare § 26
nedan. Vidare har arbete pågått i valberedningen för Enskilda Högskolan Stockholm, se §
27.1 nedan. Kerstin har också deltagit i en samling i Immanuelskyrkan, Stockholm, och
planerar ett besök tillsammans med Joakim Hagerius till Västerkyrkan, Lund.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 16.3 Equmenias rapport
Emma Gunnarsson gav en muntlig rapport från Equmenia. Med på punkten var också
Equmenias ordförande, Arvid Hardmo.
Equmenia har vid Riksstämman 2021 beslutat att vartannat år hålla riksstämma och
vartannat år visionskonferens. Den första visionskonferensen äger rum i oktober i år och
Equmenia ser gärna att många från kyrkostyrelsen deltar. Equmenia kommer i och med
detta att arbeta med tvååriga verksamhetsplaner. Kyrkostyrelsen lyfte frågan om
samarrangemang gällande visionskonferenser och Equmenia är öppna för att återkomma
till det när den nya cykeln har prövats i den egna organisationen.
Vidare lyftes att Equmenias medlemsantal minskar och att Equmeniastyrelsen arbetar med
den frågan fortsatt.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 17
Samtal med regionala kyrkoledare
Kyrkostyrelsen träffade de sju regionala kyrkoledarna i Floda under fredagskvällen. Såväl
kyrkostyrelsen som de tio kyrkoledarna gladdes åt att detta möte äntligen kunde bli av,
efter flera uppskjutna tillfällen på grund av pandemin.
De regionala kyrkoledarna hade förberett presentationer utifrån sina perspektiv på frågor
som bland annat rörde:
• det aktuella läget i regionen
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•
•
•
•
•

barn- och ungdomsarbete och relationen mellan församlingar och
Equmeniaföreningar
församlingsutveckling och församlingsplantering
utmaningar att finna medarbetare till församlingar
konflikthantering
inspirerande exempel

Tillsammans samtalade kyrkostyrelse och kyrkoledare om dessa olika frågor, vilket gav
värdefulla inblickar i arbetet runt om i Sverige liksom underlag för det fortsatta arbetet
med att möta församlingarnas behov nu och framöver.
Kvällen avslutades med ett gemensamt nattvardsfirande.
§ 18
Uppföljning av utvärdering kyrkoledarval, förslag till stadgerevision
Andreas Möller, som är sammankallande i gruppen som behandlar uppföljning och
ordningar kring kyrkoledarval, anslöt till sammanträdet via videolänk och föredrog
handling med dnr 2022:0009 c som hade skickats ut till kyrkostyrelsen inför mötet.
Andreas justerade sedan handlingen på ett par punkter och skickade den för
kyrkostyrelsens vidare beredning, dnr 2022:0009 d.
Ytterligare ett par revisioner gjordes under sammanträdet (dnr 2022:0009 e och f) och
kyrkostyrelsen lämnade ärendet för denna gång med revision i enlighet med dnr
2022:0009 g.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
skicka stadgerevisionsförslag med dnr 2022:0009 g till regionråden för inspel
inför fastställandet av styrelsens förslag till kyrkokonferensen vid sammanträdet i maj.
§ 19
Ekonomi
§ 19.1 Detaljerad budget för 2022
Kyrkostyrelsen hade efterfrågat en mer högupplöst detaljbudget för 2022 och Sara
Lindblad föredrog vid detta sammanträde en handling med dnr 2022:0015. Beslut om
summor i detaljbudgeten fattades vid kyrkostyrelsens sammanträde i december 2021.
Kyrkostyrelsen ställde frågor och bland annat finansnettots bidrag till budgeten
förklarades. Placeringsrådets kalkyl är gjord för att nivån ska kunna hålla över flera år och
man har tagit höjd för upp- och nergångar på finansmarknaden.
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Kyrkostyrelsen lämnade också några önskemål inför kommande rapporter, bland annat om
trender och jämförelser.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 19.2 Preliminär årsredovisning 2021
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0016. Kyrkostyrelsen gjorde några
medskick, framförallt gällande formuleringar i förvaltningsberättelsen. Årsredovisningen
kommer efter revision att skickas till kyrkostyrelsen för digital signering.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 19.3 Ekonomisk rapport januari-februari 2022
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0005 c. Kyrkostyrelsen gavs tillfälle att
ställa frågor.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 19.4 Likviditetsprognos
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0017. Kyrkostyrelsen gavs tillfälle att
ställa frågor.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 19.5 Årlig uppdatering av kapitalplaceringspolicy
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0018. Kyrkostyrelsen gjorde medskick
angående inledningen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
återkomma till uppdatering av kapitalplaceringspolicyn vid kommande
sammanträde efter att inledningen justerats i enlighet med dagens medskick.
§ 19.6 Aktieägartillskott Derbo
Sara Lindblad föredrog handling med dnr 2022:0019. Handlingen sekretessbelades pga
affärshemlighet.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
göra ett aktieägartillskott i enlighet med förslag till beslut i handlingen.
Detta sammanträde var det sista där Sara Lindblad deltog i egenskap av ekonomichef och
kyrkostyrelsen framförde ett varmt tack för allt gott arbete hon lagt ner.
§ 20
Motioner till kyrkokonferensen 2022
§ 20.1 Om ändring av § 14 i Equmeniakyrkans stadgar
Till kyrkokonferensen 2022 hade inkommit en motion om ändring av § 14 i
Equmeniakyrkans stadgar, dnr 2022:0013. Lasse Svensson föredrog ett förslag till
yttrande, dnr 2022:0013 b. Kyrkostyrelsen samtalade om motionen och gjorde några
medskick.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med ett reviderat yttrande vid
kommande sammanträde.
§ 20.2 Om karismatik i pastorsutbildningen
Till kyrkokonferensen 2022 hade inkommit en motion om karismatik i
pastorsutbildningen, dnr 2022:0014. Joakim Hagerius föredrog ett förslag till yttrande, dnr
2022:0014 b. Kyrkostyrelsen samtalade om motionen och gjorde några medskick.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att återkomma med ett reviderat yttrande vid
kommande sammanträde.
§ 21
Demokratisamtal
Kyrkostyrelsen påbörjade vid detta sammanträde ett fördjupat samtal om demokrati. I
kyrkostyrelsens planering ligger att återkomma till detta samtal vid ett flera tillfällen.
Lasse Svensson inledde med en presentation som berörde frågor som till exempel: Hur
förvaltar vi vårt folkrörelsearv vidare? Ur vilka tre traditioner och kyrkosyner kommer vi,
hur påverkar det oss idag? Hur ska framtidens kyrkokonferenser ta form? På vilket sätt
arbetar vi med motioner? Hur kan vi utveckla de demokratiska formerna i tider som gett
ökade möjligheter till samverkan genom att flera nya kanaler står till buds?
Kyrkostyrelsen samtalade i grupper och konstaterade vid återsamlingen att frågan om
demokrati omfattar ett brett fält. Samtalet kan tjäna på att ges olika, smalare fokus vid de
kommande tillfällena.
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Kyrkostyrelsen beslutade
att
återkomma till ärendet vid kommande sammanträden.
§ 22
Verksamhetsberättelse 2021
Karin Wiborn anmälde handling med dnr 2022:0007 b. Kyrkostyrelsen gav några förslag
till revideringar.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
med dagens revideringar gjorda lägga fram verksamhetsberättelsen för
kyrkokonferensen.
§ 23
Verksamhetsgranskande utskottets rapport
Verksamhetsgranskande utskottets ordförande, Christina Karlsson, anslöt via videolänk.
Även Equmenias ordförande Arvid Hardmo deltog i punkten, eftersom en stor del av
rapporten ägnades åt uppföljning av motioner som angick både Equmenia och
Equmeniakyrkan. Rapporten har dnr 2022:0020.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och vidarebefordra den till kyrkokonferensen.
att
uppdra åt kyrkoledningen att förbereda ett svar till kommande sammanträde.
§ 24
Verksamhetsplan 2023-2024
Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2022:0021. Kyrkostyrelsen samtalade om
verksamhetsplanen och lyfte möjligheten att lägga till ett fjärde fokusområde som är
inspirerat av någon av Färdplanens rubriker.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att efter beaktande av dagens medskick sända ut
förslaget till verksamhetsplan till regionråden för inspel inför fastställandet av styrelsens
förslag till kyrkokonferensen vid sammanträdet i maj.
§ 25
Fråga angående Rysk-ortodoxa kyrkan
Lars Gunther, ledamot i kyrkostyrelsen, hade väckt en fråga angående
Moskvapatriarkatets och Rysk-ortodoxa kyrkans roll i Kyrkornas Världsråd, med tanke på
patriark Kirills stöd till Rysslands president Putin i kriget mot Ukraina. Kyrkostyrelsen
samtalade om frågan.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt kyrkoledningen att skriva ett brev till Kyrkornas Världsråds
kommande Centralkommittésammanträde med en uppmaning att allvarligt överväga att
hindra patriark Kirill från att verka inom Kyrkornas Världsråd.
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§ 26
Överenskommelse om samverkan mellan Equmenias och
Equmeniakyrkans styrelser
Equmenia och Equmeniakyrkan hör ihop på ett självklart vis. Samtidigt är det viktigt att
ha fungerande strukturer för samverkan, så att det finns goda förutsättningar för
samarbetet.
För att ytterligare stärka relationen mellan Equmenias och Equmeniakyrkans styrelser
hade Kerstin Torkelsson Enlund tillsammans med Anders Hardmo, Equmenias
ordförande, berett ett förslag till överenskommelse om samverkan mellan styrelserna, dnr
2022:0022.
Arvid Hardmo, Equmenias ordförande deltog per videolänk på denna punkt.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
anta överenskommelsen om samverkan mellan Equmenia och Equmeniakyrkans
styrelser.
§ 27
Val av representanter
§ 27.1 Enskilda Högskolan Stockholm
Förslag fanns i handling med dnr 2022:0023.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
till styrelsen för Enskilda Högskolan Stockholm utse Joakim Hagerius, Anita
Hansbo, Hans Andreasson, Lars Dalesjö, PG Persson och Bo Edvardsson.
att
under förutsättning att han accepterar nomineringen också utse Thomas
Karlsohn till styrelsen.
att
utse Lasse Svensson att företräda Equmeniakyrkan vid Enskilda Högskolan
Stockholms stämma 2022.
§ 27.2 Derbo
Förslag fanns i handling med dnr 2022:0023. Förslaget till styrelserepresentation var inte
färdigberett varför den delen av ärendet bordlades.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Per Ansgar att företräda Equmeniakyrkan vid Derbos stämma 2022.
§ 27.3 Berling Media och Verbum
Förslag fanns i handling med dnr 2022:0023.

8 (11)

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2022-03-25--27
Kyrkostyrelsen beslutade
att
till styrelsen för Berling Media utse George Olvik, Samuel Borg och Karin
Wiborn som Equmeniakyrkans representanter.
att
till styrelsen för Verbum utse Karin Wiborn och Samuel Borg.
att
utse Johan Adolfsson att företräda Equmeniakyrkan vid stämmorna för Berling
Media och Verbum 2022.
§ 27.4 Diakonias valberedning
Förslag fanns i handling med dnr 2022:0023.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
föreslå Anna Kimming som kyrkostyrelsens representant i Diakonias
valberedning.
§ 28
Tillkommande ärenden
§ 28.1 Ge bibeln utrymme att göra skillnad i världen
Anna Kimming anmälde ett tillkommande ärende för att uppmärksamma kyrkostyrelsen
på ett studiematerial kallat ”Ge Bibeln utrymme att göra skillnad i världen –
befrielseteologi i respektfulla samtal” som producerats av Sabeels vänner i Sverige. Karin
Wiborn tog på sig att föra informationen vidare till berörda på kansliet.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 29

Kommande sammanträden

2022
25/4, kl 19-21
7-8/5
24/5, kl 18-20
11-12/6
8/8, kl 19-21
12/8, kl. 15-16
10-14/8

AU
KS
AU
KS
KS
KS
KyrKo

23-25/9

KS

19/11

KS

videokonferens
videokonferens
Inför KyrKo
På plats för KyrKo
VoteIT öppet för inlägg 10-12/8
möte på plats 12-14/8
På-plats-möte, Hagabergs folkhögskola, Södertälje,
tillsammans med Equmenia
videokonferens

9 (11)

PROTOKOLL
KYRKOSTYRELSEN
2022-03-25--27

2023
4-5/2
24-26/3
13-14/5
10/6

KS
KS
KS
KS

§ 30
Kommande evenemang
Folkhögskolornas stämmor:
•
Karlskoga folkhögskola, 7 april. Kaffe från 14 30. Årsmöte 15.00- 18.00: EvaLena Gustavsson
•
Bromma folkhögskola, 26 april kl. 13.00, Margret Josefsson
•
Härnösands folkhögskola, 28 april kl. 16.00, vakant
•
Södra Vätterbygdens folkhögskola, 25 april kl. 18 30, Gunilla Hugosson
•
Sjöviks folkhögskola, 2 juni kl. 14.00, avslutas ca 16.30 med middag; Anna
Kimming
Gud blir ett barn – teologikonferens om barn och teologi – 2 april
Equmenias sammanträden:
7–8 maj 2022, styrelsemöte Göteborg/Öckero
3 september, storsamling med styrelser
24-25 september 2022, styrelsemöte, Södertälje
8 oktober, endagsmöte inför stämma, digitalt
21-23 oktober, Visionskonferens med förvaltningsstämma 2022, Nimbus Öckerö
3–4 december 2022, styrelsemöte preliminärt
Preliminärt kvällsmöte i december eller januari
Februari 2023, styrelsemöte tillsammans med KS, Alvik
§ 31
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare
Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Johan Adolfsson
Mötesordförande

Anna Kimming
Justerare
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