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Sammanträdesprotokoll

§§ 91-106

Plats:
Hagabergs folkhögskola, Södertälje
Närvarande:
Kerstin Torkelsson Enlund

Daniel Klemetz, ej §§ 98, 103-106

Johan Adolfsson

Malin Lagerlöf

Per Ansgar

Anneli Liljemark

Lars Gunther

Kristina Lindström

Eva-Lena Gustavsson

Sandra Melin, ej §§ 103-106

Gunilla Hugosson

Johan Quist

Margret Josefsson

Marcus Sandström

Anna Kimming
Adjungerade:
Lasse Svensson

kyrkoledare

Joakim Hagerius

biträdande kyrkoledare

Karin Wiborn, §§ 91-97, 99-102

biträdande kyrkoledare

Gerard Willemsen, § 95

chef för internationella enheten

Lars Andersson, § 96

biträdande ekonomichef

Equmenias styrelse, § 97
Victoria Gejrot

kyrkosekreterare

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

Kerstin Torkelsson Enlund

Victoria Gejrot

Justerare:
Anneli Liljemark

§ 91
Inledning
§ 91.1 Sammanträdet öppnas
Kerstin Torkelsson Enlund förklarade sammanträdet öppnat.
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§ 91.2 Närvaro
Johan Adolfsson hade anmält frånvaro. Sandra Melin och Daniel Klemetz deltog i
merparten av sammanträdet, via videolänk.
§ 91.3 Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter
Inget anmäldes.
§ 91.4 Val av protokolljusterare
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse Anneli Liljemark att jämte mötesordförande justera protokollet.
§ 91.5 Fastställande av föredragningslista
Kyrkostyrelsen beslutade
att
fastställa föredragningslistan med tillägg av:
103.1 Kyrkostyrelseledamöters uppdrag
§ 92

Tidigare protokoll och beslutsuppföljning
Kyrkostyrelsen 2022-08-08
Kyrkostyrelsen 2022-08-12
Kyrkostyrelsen 2022-08-14
Arbetsutskottet 2022-09-12
Beslutsuppföljning KS september 2022
Kyrkostyrelsen beslutade
att
lägga ovanstående protokoll till handlingarna.

§ 93

Fasta rapportpunkter

§ 93.1 Kyrkoledarnas rapport
Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2022:0002 o.
I tillägg till den skriftliga rapporten informerade Lasse Svensson också om att
Equmeniakyrkan erhållit statsbidrag att fördela bland de församlingar som söker stöd för
insatser antingen till människor på flykt från Ukraina eller till andra särskilt utsatta
grupper.
Han rapporterade också om att församlingar har hört av sig med anledning av de höga
elpriserna och sökt stöd. Kyrkoledningen ser över vilket slags stöd som kan ges.
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Karin Wiborn la också till att arbetet med nytt medlemssystem fortskrider.
Förhoppningsvis finns ett skarpt förslag till beslut framme till kyrkostyrelsens
sammanträde i november 2022.
Kyrkostyrelsen fick tillfälle att samtala och ställa frågor utifrån rapporten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 93.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport
Kerstin Torkelsson Enlund rapporterade om olika brev som inkommit till styrelsen.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
§ 93.3 Equmenias rapport
Equmenia lämnade skriftliga rapporter från ordförande och generalsekreterare, dnr
2022:0004 c och d.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporterna och lägga dem till handlingarna.
§ 94
Kyrkostyrelsens arbetssätt, introduktion till nytt styrelseår
Vid kyrkokonferensen i Vårgårda lämnade Torbjörn Jacobsson sin plats och två nya
ledamöter valdes in: Kristina Lindström och Marcus Sandström. Den nya styrelsen ägnade
tid åt att samtala om arbetsformer och vilken form av styrelse Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse strävar mot att vara. Ett dokument som handlar om att vara förtroendevald
kyrkostyrelseledamot uppdaterades i samband med sammanträdet, dnr 2022:0049.
Kerstin Torkelsson Enlund gav också en översiktlig bild av vilka frågor som ligger
framför under verksamhetsåret som kommer.
§ 95
Internationella enheten
§ 95.1 Rapport med anledning av beslut efter genomlysningen 2019-2020
Gerard Willemsen anslöt per videolänk och föredrog handlingar med dnr 2022:0050 a-c.
Kyrkostyrelsen fick tillfälle att samtala och ställa frågor med utgångspunkt från rapporten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
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§ 95.2 Internationella ekumeniska och konfessionella relationer
Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0051. Ett samtal följde.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 96
Ekonomi
§ 96.1 Ekonomisk rapport januari-augusti 2022
Lars Andersson anslöt per videolänk och föredrog handling med dnr 2022:0005 f.
Kyrkostyrelsen samtalade om rapporten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 96.2 Rapport från Placeringsrådet
Lars Andersson föredrog handling med dnr 2022:0052.
Kyrkostyrelsen samtalade om rapporten.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
uppdra åt Per Ansgar att rådgöra med Placeringsrådet angående eventuellt ökat
avkastningskrav inför kommande år och att frågan ska återkomma till kyrkostyrelsen.
§ 96.3 Svenska Baptistsamfundets pensionsstiftelse (SBPS), rapport om stadgerevision
och beslut om internrevisorer.
Lars Andersson föredrog handlingar med dnr 2022:0053 a och b. I och med nytt regelverk
för pensionsstiftelser ställs nya krav på SBPS, bland annat att ha internrevisorer.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
Equmeniakyrkan genom sina förtroendevalda revisorer åtar sig uppdraget som
internrevisorer i SBPS.
§ 97
Samtal med Equmenia
Equmenias och Equmeniakyrkans styrelser hade samordnat sina septembersammanträden
för att möjliggöra gemensamma överläggningar.
§ 97.1 Temagrupperna Unga vuxna samt Barn och familj
Karin Wiborn och Joakim Hagerius rapporterade om nuläget.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten.
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§ 97.2 Relationen Equmenia-Equmeniakyrkan
Karin Wiborn föredrog handling med dnr 2022:0054 a. Kyrkostyrelsen samtalade
tillsammans med Equmenias styrelse utifrån frågeställningarna i handling med dnr
2022:0054 b.
Inga beslut fattades på punkten, separata minnesanteckningar finns från
gruppredovisningar.
§ 97.3 Medlemsfrågan i Equmenia
Equmenias ordförande Arvid Hardmo gjorde en dragning kring medlemskap i
Equmeniaföreningar och kyrkostyrelsen samtalade sedan i grupper tillsammans med
Equmenias styrelse.
Inga beslut fattades på punkten, separata minnesanteckningar finns från
gruppredovisningar.
§ 98
Samtal om medlemsutveckling
Joakim Hagerius presenterade ett samtalsunderlag med statistik över medlemsutveckling,
åldersstrukturer och medlemsfördelning inom Equmeniakyrkans församlingar. Han gav
också en bild av hur medlemsutvecklingen i bildarsamfunden sett ut under de senaste 100
åren och talade om hur vi som kyrka tar plats i den svenska kontexten idag.
Samtalet som följde rörde bland annat nedanstående frågeställningar:
•
Var i Sverige ser vi att vi har varit starka respektive svaga, hur tänker vi
kring nya tillväxtområden?
•
Hur kan varje församling uppmuntras att leva i sin kallelse för sin plats?
•
Hur delar vi goda exempel mellan församlingar?
•
Hur ser vi på och vad betyder Equmeniakyrkans spiritualitet och identitet?
•
Vilken åldersgrupp är vår huvudsakliga målgrupp, var vill vi växa?
•
Hur tar vi med oss en omvärldsanalys i vårt sätt att vara församling?
•
På vilket sätt verkar vi diakonalt och hur kan det ha betydelse?
•
Hur använder vi oss av de verktyg som står till förfogande inom kyrkan, som
bland annat Färdväg, Växtpool, mentorer och handledare
•
Vi har ett ständigt relevant budskap – hur är vi relevanta som kyrka?
•
Ledarskap och församlingskultur – hur ser det ut?
•
Hur breddar vi samtalet om medlemskap?
•
Behöver vårt sätt att organisera oss förändras och i så fall hur?
Punkten var en samtalspunkt och inga beslut fattades.
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§ 99
Uppföljning av kyrkokonferensen 2022
§ 99.1 Utvärdering
Lasse Svensson föredrog handlingar med dnr 2022:0055 a-c.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
§ 99.2 Beslutsuppföljning
Victoria Gejrot föredrog beslutsuppföljning från årets kyrkokonferens, dnr 2022:0056.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 100
Inför kyrkokonferensen 2023
§ 100.1 Plats för kyrkokonferens 2023
Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0057.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
kyrkokonferensen 2023 ska förläggas till Helsingborg den 8-10 september.
§ 100.2 Val av regionala kyrkoledare 2023
Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0058 (sekretess).
Kyrkostyrelsen beslutade
att
initiera ett arbete i enlighet med stadgar och arbetsordning att utse regionala
kyrkoledare i enlighet med handling med dnr 2022:0058.
att
utse Anneli Liljemark och Daniel Klemetz som kyrkostyrelserepresentanter till
beredningsgruppen.
att
arbeta i enlighet med tidsplanen som beskrivs i handlingen.
§ 101
Beslut om förändrade antagningskrav för diakoner
Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0059.
Antagningsnämnden har att arbeta utifrån dokumentet ”Kriterier för antagning, utbildning
och ordination i Equmeniakyrkan”, fastställd av kyrkostyrelsen 2013-01-25--26.
Under en längre tid har behovet av ny formulering kring antagningskrav för
diakonkandidater vuxit fram. Bakgrunden är bland annat ett förändrat sökunderlag,
förändrade diakonala behov i församling och samhälle samt förändrade diakontjänster i
Equmeniakyrkan. Över tid har därför en ny praxis vuxit fram i Antagningsnämnden där
nämnden vid flertal tillfällen frångått de tidigare givna yrkesutbildningarna som
bedömningskriterium för att bejaka en breddad kompetens och erfarenhet. Denna nya
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praxis bedöms som relevant och nödvändig och därför har nu förslag på nya formuleringar
tagits fram.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bejaka nedanstående reviderade formulering:
”För att bli ordinerad diakon inom Equmeniakyrkan krävs:
• En för uppgiften relevant eftergymnasial utbildning på minst två år
• Minst ett års arbetslivserfarenhet
• Diakonal påbyggnadsutbildning vid Bromma folkhögskola.
Sökande ska ha erfarenhet av församlingsliv samt vara förankrad inom Equmeniakyrkan.
Sökande utan grundläggande utbildning men med lång relevant yrkeserfarenhet kan ges
dispens från kravet om utbildning efter särskild prövning och eventuella kompletterande
studier.”
§ 102
Beslut om ansvarsfrihet för Sjöviks folkhögskola
Enligt § 5 i stadgarna för Stiftelsen Sjöviks folkhögskola ska Equmeniakyrkans
kyrkostyrelse pröva frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
Till ärendet fanns Sjövik folkhögskolas årsredovisning och revisorsrapport, dnr 2022:0060
a och b.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
bevilja styrelsen för Stiftelsen Sjöviks folkhögskola ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021-01-01—2021-12-31.
att
tacka för det gångna årets arbete och föra detta tack till protokollet.
§ 103
Tillkommande ärenden
§ 103.1 Kyrkostyrelseledamöters uppdrag
Kerstin Torkelsson Enlund föredrog handling med dnr 2022:0061.
Kyrkostyrelsen beslutade
att
utse kyrkostyrelseledamöter till uppdrag i enlighet med handlingen.
Malin Lagerlöf bad att få antecknat till protokollet att hon motsatte sig att en plats i
Fördelningsrådet hålls vakant tills den pågående översynen av rådets funktion och
sammansättning genomförts och presenterats för kyrkostyrelsen.
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§ 104

Kommande sammanträden

2022
19-20/11, start 10.00,
avslut 15.00
2023
4-5/2
24-26/3
13-14/5
10/6

§ 105

KS

St Jakobs kyrka, Göteborg

KS
KS
KS
KS

Alvik, tillsammans med Equmenia
fysiskt
fysiskt
videokonferens

Kommande evenemang

Equmenias sammanträden:
2022
• Lördag 8:e oktober, en-dagsmöte inför stämma digital
• 21-23 oktober, Boost 22 Öckerö
• 12-13 november, styrelsehelg Linköping
• 5 december, kvällsmöte digital
2023
• 4-5 februari, styrelsehelg Alvik (delvis gemensamt med ks)
• 22 mars, kvällsmöte digital
• 6-7 maj, styrelsehelg digital
• 2 september, gemensam styrelsedag troligtvis digital
• 23-24 september, styrelsehelg, Kumla
• 19 oktober, styrelsedag – reserv inför stämman, digital
§ 106
Avslutning
Ordförande avslutade sammanträdet.
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Vid protokollet:

Victoria Gejrot
Mötessekreterare

Justeras:

Kerstin Torkelsson Enlund
Mötesordförande

Anneli Liljemark
Justerare
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