Rapport från kyrkostyrelsens sammanträde 7-8 maj 2022
Kyrkostyrelsens sammanträdde digitalt helgen den 7-8 maj med många frågor på agendan.
Här följer en sammanfattning och en inblick i ett antal frågor. Styrelsen har ytterligare ett
sammanträde innan sommaruppehållet och möts därefter i anslutning till kyrkokonferensen i augusti.
Ekonomi
• Rapporten från första kvartalet 2022 visar bland annat att det varit ett stort gensvar för
insamlingar till Katastroffonden som finns för att kunna hjälpa samarbetskyrkor i kristider. Nu
går stöd till Baptistunionen i Ukraina genom European Baptist Federation och till Beginning
of Life och baptistförsamlingen Light to the World Church i Moldavien. Insamlingen uppgår
hittills till drygt 4 miljoner kronor.
•

Kyrkostyrelsen beslutade om ett extra anslag på 1 050 000 till internationella enheten i
enlighet med det beslut som kyrkokonferensen tog 2021. Beslutet innebar att 10% av de
finansiella intäkterna under 2021 kan användas till avgränsade satsningar under 2022, utöver
beslutad budget. Beslut tas av Kyrkostyrelsen. Det extra anslaget går till arbete med en ökad
koncentration av det internationella arbetet och till digitalisering för att kunna förstärka det
ömsesidiga arbetet med samarbetskyrkorna.

•

Rambudget antogs som går vidare till kyrkokonferensen för fastställande.

•

Kapitalplaceringspolicyn ses årligen över. Kyrkostyrelsen beslöt bland annat att stärka den
inledande delen med en tydlig koppling till Equmeniakyrkans teologiska grund.
Revideringen av policyn innebar också att i enlighet med yrkokonferensens beslut att
framhålla vikten av att Equmeniakyrkans kapital placeras i fonder som främjar
klimatomställning och en hållbar utveckling. Det innebär fonder som är mer proaktiva än
”endast” exkluderande. Per 31 december 2021 fanns 6 mkr (1%) av den placerade volymen i
denna form av fonder. Till slutet på 2024 är målet att ha minst 3% placerat i denna form av
fonder (dock kan aktiefonder alltid dras ner till 0% i enlighet med policyns övergripande
regler). Placeringsrådet uppdras att aktivt efterfråga och bevaka utbudet av dessa fonder.

Utvärdering av föregående kyrkoledarval
• Som en konsekvens av utvärderingen av föregående kyrkoledarval föreslår styrelsen en
revidering av stadgarna. Förslaget till revidering har varit på en ”remissrunda” hos respektive
regionråd. Efter samtal och mottagna synpunkter behandlade styrelsen på nytt frågan och
fastställde det förslag som nu går vidare till kyrkokonferensen.
•

En arbetsordning har också tagits fram för göra tydligt hur förberedelser och beredning går till
inför kyrkoledarval. Arbetsordningen är fastställd av kyrkostyrelsen och presenteras parallellt
med förslaget till stadgeändring.

Inför kyrkokonferensen
• Vid årets kyrkokonferens presenteras uppföljningen av beslutet om att utlysa klimatnödläge.
Handlingsplanen är framtagen på uppdrag av kyrkokonferensen 2021 och ska presenteras för
kyrkokonferensen 2022. Den är framtagen av Equmeniakyrkans temagrupp för klimatnödläge
som ett levande dokument under ständig utveckling. Innehållet i den här versionen ska alltså
förstås som de mest prioriterade stegen för Equmeniakyrkan just nu. I takt med att vi kommer
att komma längre vår process kommer nya aktiviteter att föras in i handlingsplanen.
Handlingsplanens olika områden kommer från beslutet på kyrkokonferensen där det anges att
ursprungsmotionens teman ska bejakas när handlingsplanen tas fram.

Syftet är att konkretisera och planera Equmeniakyrkans klimatarbete, för att utlysandet av
klimatnödläge får praktiska och mätbara konsekvenser. Kyrkostyrelsen lägger nu fram
handlingsplanen för kyrkokonferensen.
•

Regionala kyrkoledarna Jenny Dobers och Johan Einarsson presenterade materialet som tagits
fram till stöd för församlingarnas arbete med hbtq-frågan.
Materialet blir samtidigt en uppföljning av beslut i kyrkokonferensen 2021. En styrgrupp har
redan innan beslut fattades i kyrkokonferensen arbetat med att ta fram stöd till församlingar
för att samtal om frågor som relaterar till hbtq. Stödet som inom kort kommer presenteras på
hemsidan består av några delar:
• Material för församlingar att använda (detta har varit det mest omfattande arbetet)
• En lista på personer som församlingarna kan vända sig till för att få hjälp i samtalen
• En digital samtalsgrupp för anhöriga till hbtq-personer. Fler digitala samtalsgrupper har
och kan komma att erbjudas för andra målgrupper.
Bakgrund och mål för arbetet finns beskrivet här :
equmeniakyrkan.se/samtal-i-forsamlingarna-om-hbtq-relaterade-fragor/

•

Tre motioner har inkommit till årets kyrkokonferens. En motion rör frågan om val av
biträdande kyrkoledare där styrelsens svar ansluter till den stadgerevision som föreslås.
Karismatik och utbildningen av pastorer uppmärksammas i en motion, där motionärerna
efterlyser mer av undervisning i sund karismatik inom ramen för grund. och fortbildning.
Den sist inkomna motionen rör frågan om gårdsförsäljning av alkohol. I samband med den
motionen uppmanades styrelsen också att avge ett remissvar på utredningen SOU 2021:95 om
småskalig gårdsförsäljning av alkohol.
Styrelsen beslöt att lämna in svar på remissen, svaret finns återgivet i handlingarna till
kyrkokonferensen.

Färdplan
• Styrelsen har under hela arbetsåret följt utvecklingen av den färdplan som kyrkoledningen
arbetat med sedan våren 2021. Arbetet går vidare och påverkas av många samtal och besök i
församlingarna. Vid sammanträdet gjorde även styrelsen några inspel in i den fortsatta
processen och formulerandet inför kyrkokonferensen.
- Det är väsentligt med en tydlig koppling till vårt arv och historia, var kommer vi ifrån? På
samma sätt är en tydlig lägesbestämning väsentlig, här är vi nu. Styrelsen ser gärna
ytterligare förstärkning av det som skrivs om riktning framåt: Hit är vi på väg!
- En färdplan för en kyrka måste både bäras av hopp och bära hoppet vidare till människor i
vår tid. Styrelsens färdplanssamtal handlade också om budskapet om hopp och hur vi reser
ett hoppets tecken.
Styrelsen uppmuntrar att färdplanen har formen av ett kyrkoledarbrev och uppmuntrar till en
visuell och pedagogisk utformning.

Kyrkoledarnas rapport – några axplock ur kyrkoledarnas rapport
Biståndsavräkning
• Den budget som föreslås riksdagen innebär att en stor del av kostnaden för mottagandet av
flyktingar från Ukraina bekostas av den svenska biståndsbudgeten. Det får i så fall sannolikt
konsekvenser även för Equmeniakyrkans projekt och ekonomi där det skulle kunna handla om
i storleksordningen 3 mkr, om avräkningen fördelas jämnt över dem som mottar SIDA-bidrag.

•

Diakonia
Det pågår intensiva samtal med Diakonia på ledningsnivå. Mötena sker både tillsammans med
Svenska Alliansmissionen och i bilaterala samtal. Samtalen rör hur vi fortsatt samverkar, hur
vi utövar vårt huvudmannaskap, hur vi ser på insamling och ekonomi. Samtalen är också en
del av uppföljningen av översynen av Equmeniakyrkans internationella arbete där relationen
till Diakonia lyfts som en viktig del av det framtida arbetet.

•

Pastors- och diakonutbildningarna
Arbetet med en förändrad pastors- och diakonutbildningen pågår, ett beslut som tagits tidigare
men som haft en paus under pandemin. Redan till hösten 2022 kommer diakonutbildningen att
innehålla kurser både på EHS och Bromma folkhögskola. Ett förslag till förändrat upplägg för
pastorsutbildningen bearbetas på olika nivåer och planeras att sjösättas hösten 2023.
Det är glädjande att studenterna återvänder till Campus efter pandemin och att retreater,
kallelsedagar och Equmeniakyrkodagar nu kan genomföras som planerat.

•

Konferens om Equmeniakyrkans samtid och framtid
20 maj arrangeras en forskningskonferens på EHS; Equmeniakyrkan i samtid och framtid.

•

Kriget i Ukraina
Vid sammanträdet i mars aktualiserades frågan om kriget i Ukraina och Patriark Kirills,
Moskvapatriarkatet, nära koppling till president Putin och stöd för kriget i Ukraina. Efter
beslut i kyrkostyrelsen har kyrkoledare Lasse Svensson tillskrivit Centralkommittén i
Kyrkornas världsråd. Brevet finns all läsa i sin helhet här:
equmeniakyrkan.se/brev-till-kyrkornas-varldsrad/

Till slut, varmt välkomna till årets kyrkokonferens.
Handlingarna finns att tillgå den 20 maj.

En önskan om Guds välsignelse,
Kerstin Enlund
Kyrkostyrelsens ordförande

