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Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2022
Protokoll fört vid Equmeniakyrkans elfte kyrkokonferens 10-14 augusti 2022. 
Vid konferensen deltog totalt 523 ombud och 266 församlingar var representera-
de. Kyrkokonferensen genomfördes både digitalt i den digitala mötesplattformen 
VoteIT och i Vårgårda. Av ombuden deltog 85 enbart i VoteIT, medan 46 inte 
deltog i VoteIT, men i Vårgårda.

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

Vid förhandlingarnas återupptagande i Vårgårda höll kyrkostyrelsens ordförande 
Kerstin Torkelsson Enlund en kort inledning med bland annat tankar om hopp och 
uppmanade kyrkokonferensen att hedra konsensusmetoderna.

2. Val av funktionärer för kyrkokonferensen
Hela punkten behandlades i VoteIT.

2.1 Presidium 

2.1.1 Informationssession 

Valberedningens förslag till presidium presenterades i föredragningslistan på sid. 5 
och i VoteIT. 

2.1.2 Övervägandesession

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

2.1.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade 

att till presidium välja  
Sofia Eklund, ordförande;  
Tobias Jordeskog, vice ordförande;  
Helen Åkerman, vice ordförande;  
Anders Arkbro, sekreterare;  
Sara Klintemyr, sekreterare,  
Aron Widforss, bildsekreterare,  
Beatrice Martinsson, bildsekreterare,  
och Kim Lillskog, metodstödjare. 
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2.2 Protokolljusterare 

2.2.1 Informationssession 

Valberedningens förslag presenterades i VoteIT. 

2.2.2 Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

2.2.3 Beslutssession

Kyrkokonferensen beslutade 

att till justerare välja Ebbe Andreasson, Jönköping och Göran Lillhager, Örebro.

2.3 Rösträknare 

2.3.1 Informationssession 

Valberedningens förslag presenterades i VoteIT. 

2.3.2 Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Kommentarer som kom in rörde avsaknad av representation från Region Nord. 
Kommentarerna besvarades av valberedningen, med de överväganden de gjort i 
nomineringen av mötesfunktionärer. 

2.3.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade

att till rösträknare välja Elsa Hermansson, Linköping;  
Kristina Post, Mjölby;  
Agneta Lillqvist Bennstam, Ludvika;  
Barbro Alm, Värnamo;  
Hans Alm, Värnamo;  
Helena Sävefjärd, Storsjöstrand;  
Lars-Åke Larsson, Öckerö;  
Ebbe Andreasson, Jönköping;  
Agneta Svensson, Nässjö;  
Lena Liman, Bromma;  
Göran Lillhager, Örebro;  
Handy Kronberg, Örebro;  
Jessica Elnefred, Borlänge;  
Torsten Lindström, Tumba;  
Ann-Britt Andersson, Borlänge;  
Maria Carles, Gamla Uppsala  
och Kjell Carles, Gamla Uppsala.
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3. Fråga om kyrkokonferensens stadgeenliga utlysande 
Hela punkten behandlades i VoteIT.

3.1 Informationssession
I VoteIT informerades om följande:

Equmeniakyrkans stadgar § 5.3 anger att kallelse till konferens ska utgå senast sex 
månader före konferensen. 

Vid kyrkokonferensen 2021 meddelades avsikten att hålla kyrkokonferensen 2022 
den 12-14 augusti på plats som skulle meddelas senare.

Den 17 december 2021 skickades mail till samtliga församlingar med utlysande 
av kyrkokonferens 10-14 augusti, med en digital del 10-12 augusti och konferens 
på plats i Vårgårda 12-14 augusti. Informationen lades samtidigt upp på 
Equmeniakyrkans hemsida.

3.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. 

3.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade 

att anse kyrkokonferensen stadgeenligt utlyst.

4. Kyrkokonferensens arbetssätt
Punkten behandlades i VoteIT. 

4.1 Informationssession
Förslag till konferensens arbetssätt presenterades på sid. 5 i föredragningslistan 
och i VoteIT. De olika funktionerna i VoteIT presenterades i förväg i flera av 
Equmeniakyrkans digitala kanaler. 

I planeringen av kyrkokonferensen 2022 hade kyrkostyrelsen tagit med sig 
erfarenheter från de senaste två årens digitala konferenser och förberett ett möte 
som kombinerar det digitala mötets möjligheter med de konsensusmetoder för 
beslutsfattande som vi sedan 2017 använder när vi ses tillsammans i samma lokal 
för kyrkokonferens.

I förberedelserna av årets kyrkokonferens var Equmeniakyrkans Manual för 
beslutsfattande vägledande där så var möjligt, men det digitala mötet kunde 
inte helt och hållet genomföras i enlighet med manualen. I och med att mötet 
genomfördes delvis digitalt i VoteIT och delvis fysiskt i Vårgårda, fick det till 
exempel följden att flera diskussioner var textbaserade och beslut i punkterna 1-9 
fattades med sluten omröstning.



5

Kyrkostyrelsen anmälde i VoteIT följande personer för yttrande- och förslagsrätt i 
konferensen:

Christina Karlsson, ordförande verksamhetsgranskande utskottet 
Anders Bergström, ordförande valberedningen 
Gerard Willemsen, chef för internationella enheten 
Pär Alfredsson, chef för nationella enheten 
George Olvik, kommunikationschef 
Lars Andersson, tf ekonomichef 
Madeleine Hansson, personalchef 
Gustaf Björkman, chef för enheten för ordinerade medarbetare och 
utbildning 
Carin Dernulf, generalsekreterare för Equmenia 
Linnéa Lidskog, handläggare ordinander 
Arne Fritzon, teologisk sekreterare 
Victoria Gejrot, kyrkosekreterare 
Motionärer som ej är ombud, vilka ges yttrande- och förslagsrätt på den 
motion de företräder

I plenum i Vårgårda gav Kim Lillskog, metodstödjare, en presentation och 
information av konsensusmetoderna med utgångspunkt från beslutet som tagits i 
VoteIT.

4.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Diskussionen rörde tekniska förutsättningar för deltagande, möjlighet till 
hybridmöte, former för samtalstorg och tidsplanen för diskussion och beslut. 

4.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade 

att arbeta enligt de föreslagna metoderna för beslutsfattande.

att  ta emot kyrkostyrelsens anmälan om yttrande- och förslagsrätt till 
konferensen.

att  utöka talartiden för presentationer enligt den planering som mötespresidiet 
förberett.

att  ge presidiet rätt att ändra ordningsföljden i föredragningslistan.
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5. Fastställande av föredragningslista 
Hela punkten behandlades i VoteIT.

5.1 Informationssession
Den av kyrkostyrelsen föreslagna föredragningslistan hade publicerats på 
Equmeniakyrkans webbplats inför konferensen.

5.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Samtal fördes i VoteIT angående vad som räknas till brådskande ärende utifrån 
yrkanden av tillägg till föredragningslistan.

I diskussionsfältet i VoteIT lades två förslag fram på punkter att ta upp 
under 26 Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens utgång, vilka 
kyrkokonferensen beslutar uppta till behandling. Punkterna gällde att utlysa 
Kristusnödläge och att göra ett uttalande om klimatnödläget med koppling till 
Skapelsetid. Punkten att utlysa Kristusnödläge drogs senare tillbaka.

5.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade 

att fastställa föredragningslistan i ursprunglig form.

6. Verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2021 
Hela punkten behandlades i VoteIT.

6.1 Informationssession
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen hade funnits att läsa på 
Equmeniakyrkans webbplats.

6.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Samtalet rörde en redaktionell ändring på sid. 8 angående “de båda Kongo” som 
ska vara “de båda Kongoländerna”.

6.3 Beslutssession
Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen lades till handlingarna.
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7. Beslutsuppföljning från tidigare kyrkokonferenser 
Hela punkten behandlades i VoteIT.

7.1 Informationssession 
En rapport kring arbetet med beslut tagna i kyrkokonferensen 2020 och 2021 
presenterades i VoteIT.

7.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

I diskussionsfältet framfördes tankar om avsaknaden av rapport från arbete 
med barns rätt till tro/andlig utveckling; avsaknad av redovisning om 
motionen angående tro och naturvetenskap från föregående årskonferens; 
hur kyrkostyrelsen arbetat riktat mot barn och ungdomar. Kyrkostyrelsen 
besvarade frågeställningarna i VoteIT. Det kom även en fråga om hur detaljerad 
beslutsuppföljningen behöver vara, med hänvisning till att kyrkokonferensen 
bör kunna lita på kyrkostyrelsen och inte kräva uppföljning i allt för detaljerad 
utsträckning. 

7.3 Beslutssession 
Rapporten lades till handlingarna.

8. Revisorernas berättelse och verksamhets granskande 
utskottets yttrande 

Hela punkten behandlades i VoteIT.

8.1 Informationssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande för 2021 
hade funnits att läsa på Equmeniakyrkans webbplats.

8.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

I diskussionsfältet i VoteIT framfördes ett tack till verksamhetsgranskande 
utskottet för rapporten och särskilt att de lyfter fram att kyrkostyrelsen behöver ta 
en aktivare roll i att förklara konsekvenser av beslut som tas i kyrkokonferensen 
för att vägleda ombuden.

8.3 Beslutssession
Revisorernas berättelse och verksamhetsgranskande utskottets yttrande lades till 
handlingarna.
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9. Fastställande av resultat- och balansräkning 
Hela punkten behandlades i VoteIT.

9.1 Informationssession 
Revisorerna tillstyrkte i revisionsberättelsen att resultat- och balansräkningen 
skulle fastställas. 

9.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig i 
frågan. 

9.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade 

att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och 
koncernen. 

10. Ansvarsfrihet för kyrkostyrelsen och kyrkoledaren
Ordförande: Sofia Eklund

10.1 Informationssession
Revisorerna tillstyrkte i revisionsberättelsen att kyrkostyrelsen och kyrkoledaren 
skulle beviljas ansvarsfrihet.

10.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig i 
frågan.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.

10.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att bevilja kyrkostyrelseledamöterna och kyrkoledaren ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2021.
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11. Verksamhetsplan och budget 
Ordförande: Helen Åkerman

11.1. Verksamhetsplan 

11.1.1. Informationssession 

Förslag till verksamhetsplan för 2023-2024 presenterades i VoteIT. Förslaget fanns 
med i föredragningslistan på sid. 14-16.

11.1.2. Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. 

Samtal fördes angående heliga vanor med frågor om varför det prioriteras när 
fler delar kan vara viktiga och att prioriteringen bör synas i budget. Synpunkter 
framfördes på att verksamhetsplanen är för allmänt hållen och svår att följa upp.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT. 

Ordet lämnades fritt. 

Samtalet rörde sig omkring hur Färdplan inte är del av verksamhetsplanen och 
önskemål att den ska lyftas med som helhet och inte enbart delen om heliga 
vanor. Även önskemål att lyfta fram internationella arbetet som ett eget särskilt 
fokusområde framfördes, samt en önskan att inkludera behovet av en teologi för 
barn, under fokusområdet barn och familj. 

11.1.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse

att anta föreslagen verksamhetsplan för 2023-2024.

att  i stycket ”Barn och familj” lägga till “en teologi”: ”arbeta fram en teologi och 
en pedagogisk plan”.

Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar 
till beslutet. De som invände mot beslutet menade att Färdplan tydligare bör 
benämnas i verksamhetsplanen och att det bör finnas ett särskilt fokus som rör 
internationellt arbete. 

11.2. Rambudget

11.2.1 Informationssession 

Förslaget till rambudget 2023 fanns med i föredragningslistan på sid. 18–21. 

11.2.2 Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. 
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Samtal fördes om att det är svårt att förstå rambudgeten och förslag lyftes om hur 
det kan förtydligas. Ombud menade att det var otydligt hur pengarna fördelas 
mellan de olika prioriterade områdena i verksamhetsplanen. Kyrkostyrelsen 
meddelade att de har arbetat med hur rambudgeten presenteras för att försöka 
förtydliga.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT. 

Ordet lämnades fritt.

Önskemål framfördes om att skriva ut ändamålsbestämda medel istället för 
förkortningen ÄBM, vilket kyrkostyrelsen tillstyrkte.

Angående personalkostnader ställdes frågan om vad som är tänkt kring 
kompetensutveckling för att kunna genomföra Färdplan och verksamhetsplanen 
som diskuterats. Kyrkostyrelsen besvarade frågan med att det finns medel avsatta 
för det. 

11.2.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att anta den av kyrkostyrelsen föreslagna rambudgeten för 2023.

12. Färdplan 
Ordförande: Tobias Jordeskog

12.1 Informationssession
Färdplan – Ett kyrkoledarbrev med perspektiv för vägen vidare presenterades i 

VoteIT och delades ut på plats i Vårgårda. 

Kyrkoledarbrevet är en utveckling av det seminarium som hölls på samma tema 
under kyrkokonferensen 2021. 

Tobias Jordeskog lämnade ordet till kyrkoledarna Lasse Svensson, Karin Wiborn 
och Joakim Hagerius som informerade om innehållet i och syftet med Färdplan. 

12.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. 

Inläggen handlade om hur Färdplan och verksamhetsplanen hänger ihop. Det 
fanns också önskemål om att ta med resonemang kring religionsdialog i Färdplan 
och åsikter om att den var för innehållsmässigt ordrik.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.
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Ordet lämnades fritt.

Diskussionen rörde synen på ett kyrkoledarbrev i form av Färdplan. Om det är att 
likna vid ett herdebrev eller en en mer formellt verksamhetsstyrande handling, 
hur församlingarna och kyrkostyrelsen ska arbeta med innehållet i Färdplan, samt 
hur Färdplan förhåller sig till verksamhetsplanen. 

12.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att motta kyrkoledarbrevet. 

13. Stadgerevision 
Ordförande: Sofia Eklund

13.1 Informationssession 
Kyrkostyrelsens förslag presenterades i föredragningslistan sid. 6-7 samt sid. 22 
och i VoteIT. Revideringsförslaget rörde främst val av kyrkoledare, biträdande 
kyrkoledare och regionala kyrkoledare.

Sofia Eklund informerade om stadgarnas villkor för stadgeändringar. 

13.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

I diskussionen lyftes en önskan om att det vid nyval alltid skulle presenteras 
fler kandidater än valbara platser. Det lyftes också ett förslag om återremiss av 
förslaget till kyrkostyrelsen. Inlägg gjordes även om att processen för att välja 
kyrkoledare, biträdande kyrkoledare och regional kyrkoledare kan liknas vid 
att anställa pastor och föreståndare i församlingen. Frågor lyftes om huruvida 
det måste vara en ordinerad pastor eller om det kan vara en ordinerad diakon. 
Även frågor om möjliga situationer som skulle kunna uppstå lyftes, till exempel 
interimslösningar vid tidigare avgång av kyrkoledare eller nedröstning av 
kyrkostyrelsens förslag.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.

Ordet lämnades fritt.

Diskussionen rörde processen för nominering och val till kyrkoledare, med olika 
perspektiv. Vikten av församlingarnas insyn och möjlighet till påverkan i processen 
lyftes, men också vikten av en väl avvägd process med bland annat intervjuer och 
referenser för samtliga kandidater. I diskussionen lyftes olika syn på hur man 
genomför processen i en god demokratisk anda. 
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Förslag väcktes också om att välja kyrkoledare med kvalificerad majoritet (två 
tredjedelars majoritet). Därutöver uppmärksammades behov av redaktionella 
ändringar i stadgarna som helhet.

13.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade genom majoritetsomröstning

att i ny §14.4 lägga till att val av kyrkoledare ska ske med två tredjedelars 
majoritet av vid omröstningen närvarande ombud. 

att med tillägget 14.4 och redaktionella ändringar av kyrkostyrelsens förslag anta 
kyrkostyrelsens stadgeändringsförslag i sin helhet

att anse motionen 14.1 besvarad

14. Inkomna motioner och kyrkostyrelsens yttranden över 
dessa 

14.1 Motion om stadgeändring avseende fastställande av antal 
biträdande kyrkoledare 
Ordförande: Sofia Eklund

Punkten hanterades tillsammans med 13. Stadgerevision, där beslutet blev att anse 
motionen besvarad.

14.2 Motion om karismatik i pastorsutbildningen 
Ordförande: Helen Åkerman

14.2.1 Informationssession

Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan fanns med i föredragningslistan på 
sid. 8-10 samt på VoteIT.

14.2.2 Övervägandesession

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Flera var överens om att frågorna var viktiga. Några ansåg att kyrkostyrelsens svar 
var otydligt och andra att det var tydligare än motionen. Det framfördes en önskan 
att detta ska gälla både pastors- och diakonutbildningen. Olika sätt att tänka och 
definiera karismatiska uttryck och spiritualitet lyftes fram. Det framfördes även 
en önskan att undervisningen inte ska vara valbar i utbildningen utan del av den 
obligatoriska delen.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.

Ordet lämnades fritt.
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Diskussionen handlade om varför frågan är viktig; vem som äger rätten att ta 
beslut om utbildningar med koppling till Equmeniakyrkan, om olika definitioner 
av karismatik och en önskan om att beslutet som skulle tas skulle vara konkret, 
tydligt och genomförbart. Ett förslag lades om att lägga till diakonutbildningen i 
beslutet. 

14.2.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade genom överenskommelse 

att uppdra åt kyrkostyrelsen att verka för att undervisning om karismatiska 
uttryck, i teori och praktik, ges en naturlig plats i de nya diakon- och 
pastorsutbildningarna

att  det i samfundets fortbildning återkommande ska erbjudas kompetenshöjande 
moment kring karismatiska uttryck, i teori och praktik.

Som en del av överenskommelsen förs till protokollet att det fanns invändningar 
från ombud som önskade kyrkostyrelsens ursprungliga förslag, att verka för 
att medarbetare får möta en bred spiritualitet i utbildning och fortbildning, där också 
karismatiska uttryck ges en naturlig plats. 

14.3 Motion om att inte öka tillgängligheten av alkohol genom att 
genomföra gårdsförsäljningsutredningens (SOU 2021:95) förslag 
Ordförande: Tobias Jordeskog

14.3.1 Informationssession 

Motionen och kyrkostyrelsens yttrande i frågan fanns med i föredragningslistan på 
sid. 10-11 och i VoteIT.

14.3.2 Övervägandesession

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Diskussionen rörde motionen och vad vi som kyrka kan göra för att inte alkohol 
ska vara en belastning för samhället. Flera var överens om att kyrkostyrelsen redan 
besvarat motionen genom sin “spontanremiss” till regeringen. 

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig. 

14.3.3 Beslutssession

Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att  anse motionen besvarad. 
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15. Tack till diakoner, pastorer och missionärer som under 
året fyller 67 år 

Ordförande: Helen Åkerman

Kyrkoledarna Lasse Svensson, Joakim Hagerius och Karin Wiborn tackade de 
ordinerade medarbetare som under året fyllde 67 år för lång och trogen tjänst. 
Lasse Svensson delade ut medaljer. Kyrkokonferensen tackade med flera långa, 
varma applåder. 

Följande medarbetare tackades:

Marianne Johansson, Kenneth Gagnero, Thomas Ahlberg, Inger Öhrvall Hjertén, 
Thomas Ericsson, Ann-Britt Vinblad, Ola Osbeck, Kerstin Renöfält, Per Bondesson, 
Kjell Sjödelius, Christer Lygnersjö, Kicki Lundberg, Elon Svenninghed, Kenneth 
Paul Egging, Phebe Göransson Jonsson, Magda Hane, Torbjörn Sundblad, Urban 
Eklöf, René Sköld, Bertil Carlsson, Katarina Alsén, Eivor Blomqvist, Anita Strand, 
Ann-Kristin Mårtensson, Owe Schmid, Jan-Eric Svensson, Maywor Åkerman, 
Thomas Björketun, Inga-Lill Ramnefors, Per Hassner, Åsa Kalmskog, Östen 
Gunnarsson, Dan Rosendahl, Gunnar Rabenius, Carina Thörn, Leif Larsson, Malte 
Jansson, Magnus Lager, Solweig Aronsson, Laisa Engblom, Sven Wingren, Stefan 
Åsander, Sören Magnusson, Ulf Olsson, Eddy Alexandersson, Elisabeth Hedfors, 
Anders Segersson, Karin Olofsdotter, Hans Lithammer, David Albertsson, Ragnhild 
Engberg, Björn Jansson, Inger Lundberg

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 

att föra kyrkokonferensens tack och medarbetarnas namn till protokollet. 

16. Beslut om ordination
Ordförande: Helen Åkerman

16.1 Informationssession
Förslaget presenterades i VoteIT.

Gustaf Björkman, enhetschef för ordinerade medarbetare och utbildning, och 
Linnéa Lidskog, handläggare medarbetarrekrytering, föredrog förslaget i plenum i 
Vårgårda.

16.2 Övervägandesession
I diskussionsfältet i VoteIT delades lyckönskningar och önskningar om Guds 
välsignelse över ordinandernas fortsatta tjänst.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.



15

16.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att till pastor i Equmeniakyrkan låta ordinera Kim D Bergman, Veronica 
Dahlund, Gunilla Eliasson, Jonatan Forsling, Mattias Jansson Fröding, Stina 
Jordeskog, John Kvarnero, Elin Lagerhäll, Erik Lindberg, Daniel Lopéz, Ida 
Löveborn, Pernilla Mårtensson, Jonathan Ramström, Olivia Salomonsson, Julia 
Strömner och Björn Söderberg Almén.

att till diakon i Equmeniakyrkan låta ordinera Nathalie Elfgren, Johanna Sinclair 
och Charlotte Sköld.

17. Beslut om mottagande av pastorer från andra samfund 
Ordförande: Helen Åkerman

17.1 Informationssession 
Förslaget presenterades i VoteIT.

Gustaf Björkman och Linnéa Lidskog föredrog förslaget i plenum i Vårgårda.

17.2 Övervägandesession 
I diskussionsfältet i VoteIT välkomnades Eddy.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig

17.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att motta följande pastor från annat samfund: Eddy Herreborg

18. Församlingsförändringar 
Ordförande: Tobias Jordeskog

18.1 Informationssession
Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 12 och i VoteIT

18.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.
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Lasse Svensson, Joakim Hagerius och Karin Wiborn ledde en bön av tacksamhet 
för allt gott som Gud gjort i de olika församlingarna och som kommer att ske och 
omnämnde församlingarna som nu upplösts, lämnat samfundet, slagits samman 
respektive välkomnats.

18.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att notera i protokollet att Hjo Baptistförsamling, Svenska Frälsningsarmén i 
Borås, Tollarpsbygdens missionsförsamling, Håbols friförsamling, Gunnarns 
missionsförsamling och Rådmansö församling upplösts.

att notera i protokollet att Folkungakyrkan, Stockholm, lämnat 
Equmeniakyrkan.

att notera i protokollet att Linköping första Baptistförsamling och 
Missionskyrkan Linköping gått samman och bildat Equmeniakyrkan 
Linköping. 

att välkomna Strandakyrkan, Mönsterås, som ny församling i Equmeniakyrkan.

19. Rapport från Equmenia, Diakonia, EHS, folkhögskolor och 
Bilda

Ordförande: Sofia Eklund

En skriftlig rapport från Equmenia presenterades på VoteIT.

Rapporten kompletterades med en talkshow med kyrkoledare Lasse Svensson och 
gäster i plenum i Vårgårda.

Anita Hansson (tf VD Enskilda Högskolan Stockholm, EHS) berättade om arbetet 
med de olika utbildningarna som finns på skolan och Campus Bromma. Hon 
informerade om några förändringar som pågår i utbildningarna och rekrytering av 
en ny rektor till EHS.

Jenny Kimming (rektor Bromma folkhögskola) representerade alla fem 
folkhögskolor som finns inom Equmeniakyrkan och Equmenia. Hon berättade om 
förändringar i diakonutbildningen som startar under hösten 2022 och om visionen 
att arbeta mer tillsammans mellan folkhögskolorna och Equmeniakyrkan.

Lena Ingelstam (generalsekreterare Diakonia) berättade om Diakonias arbete för 
demokrati och mänskliga rättigheter globalt och om att stå upp för biståndet inför 
valet 2022.

Samuel Gustafsson (förbundsrektor Bilda) berättade om folkbildning utifrån 
behovet, synen på och diskussionen om den - bland annat kopplat till valet 2022 
och att politiska beslut påverkar resurstilldelningen till folkbildningen. 
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Carin Dernulf (generalsekreterare Equmenia) berättade om Grunden som är en 
ledarutbildning inom Equmenia. Hon berättade också att nationell personal stöttar 
lokala Equmeniaföreningar i samtal med kommuner om att bevara kommunala 
bidrag. Hon informerade om Boost, Equmenias visionskonferens i oktober och det 
nationella scoutlägret Större 2024.

Talkshowen avslutades av Lasse Svensson som tackade gästerna för arbetet som 
sker. Gästerna tackades med en applåd.

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 

att  föra rapporten till protokollet.

20. Fastställande av antalet ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ordförande: Tobias Jordeskog

20.1 Informationssession
Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 12 med ytterligare presentation 
på sid. 42 och i VoteIT.  

20.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Diskussionen rörde antalet styrelseledamöter, frågan ställdes om varför antalet 
ledamöter ökade och besvarades av valberedningen med att de föreslagit detta för 
att kunna släppa in fler ledamöter och få en större bredd i kyrkostyrelsen. 

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.

20.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att fastställa antalet ledamöter till fjorton plus ordförande, totalt femton 
personer.

21. Val av kyrkostyrelsens ordförande 
Ordförande: Tobias Jordeskog

21.1 Informationssession 
Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 12 med ytterligare presentation 
på sid. 43 och i VoteIT.
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21.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig. 

En representant från kyrkostyrelsen riktade ett tack till Kerstin Torkelsson Enlund 
för hennes arbete som ordförande.

21.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet 

att välja Kerstin Torkelsson Enlund, till ordförande, med en mandatperiod om ett år.

22. Val av ledamöter i kyrkostyrelsen 
Ordförande: Tobias Jordeskog

22.1 Informationssession
Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 12 med ytterligare presentationer 
på sid. 43–49.

22.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig i 
frågan. 

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig. 

22.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att välja Johan Adolfsson (omval), Sandra Melin (omval), Kristina Lindström (nyval) 
och Marcus Sandström (nyval) till ledamöter med en mandattid om tre år.

23. Val av tre revisorer och två ersättare  
Ordförande: Tobias Jordeskog

23.1 Informationssession
Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 12.

23.2 Övervägandesession
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion.
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Diskussionen gällde hur länge en revisor kan bli omvald till uppdraget. Det 
informerades om att det inte finns någon gräns samt om när senaste bytet av 
revisorer genomfördes och vad som är god sed för börsbolag och banker.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda med en summering av vad 
som sagts i VoteIT.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.

23.3 Beslutssession
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att till revisorer välja Desiree Nylén Wittberg, KPMG (auktoriserad revisor,

  omval), samt Gunnar Sjödelius (omval) och Erik Ideström (omval)

att till revisorssuppleanter välja Sven Torbjörn Larsson, KPMG (auktoriserad

  revisor, omval), och Jacob Östervall (omval).

24. Val av verksamhetsgranskande utskott 
Ordförande: Tobias Jordeskog

24.1 Informationssession 
Valberedningens förslag fanns med i föredragningslistan på sid. 13. och i VoteIT. 

24.2 Övervägandesession 
Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt.

Frågan lyftes vad verksamhetsgranskande utskottet innebär och besvarades med 
att de är ett komplement till revisorerna. Deras uppgift handlar om att följa upp 
och granska hur kyrkostyrelsen arbetar med och följer kyrkokonferensens beslut.

24.3 Beslutssession 
Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att till ledamöter i verksamhetsgranskande utskott utse Gunnel Näsfors, 
ordförande (nyval som ordförande, tidigare ledamot), Gunnar Bennstam 
(nyval), Lars-Gustaf Hauptmann (nyval), och Maria Schönning (nyval).
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25. Val till valberedningen 
Ordförande: Tobias Jordeskog

25.1. Val av tre ledamöter på tre år 

25.1.1 Informationssession 

Förslag till ledamöter i valberedningen presenterades vid förhandlingarna i 
Vårgårda.

Förslag från avgående ledamöter i valberedningen: Ulrika Engqvist, Umeå

Förslag från regionala kyrkoledare: Åsa Marie Brandin, Boden

Förslag från Equmenia: Fredrik Carlson, Göteborg

25.1.2 Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig.

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.

25.1.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att  utse Ulrika Engqvist, Åsa Marie Brandin och Fredrik Carlson till ledamöter i 
valberedningen.

25.2. Val av ordförande och vice ordförande 

25.2.1 Informationssession 

Förslaget fanns med i föredragningslistan på sid. 13. 

25.2.2 Övervägandesession 

Diskussionsfältet i VoteIT var öppet för diskussion. Ingen valde att yttra sig i 
frågan. 

Övervägandesessionen återupptogs i plenum i Vårgårda.

Ordet lämnades fritt. Ingen valde att yttra sig.

25.2.3 Beslutssession 

Kyrkokonferensen beslutade i enighet

att till ordförande i valberedningen välja Gunilla Lillhager, Örebro

att till vice ordförande i valberedningen välja Tomas Hammar, Öckerö.
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26. Brådskande ärenden, uppkomna efter motionstidens 
utgång, vilka kyrkokonferensen beslutar uppta till 
behandling 

Kyrkokonferensen beslutade vid 5. Fastställandet av föredragningslistan att inte 
hantera några ärenden vid denna punkt.

27. Enkla frågor till kyrkoledaren 
Ordförande: Tobias Jordeskog

Till kyrkokonferensen hade inkommit en enkel fråga från Abrahamsbergskyrkan, 
Bromma. 

Abrahamsbergskyrkan ser med tillfredsställelse att vi är en del av en kyrka och 
ett sammanhang med ett starkt politiskt och samhälleligt engagemang. Kyrkan 
tillfrågas inte sällan som remissorgan och skickar också in spontanremisser 
till riksdag och regering när så känns angeläget. Kyrkan är djupt engagerad i 
klimatfrågan, i migrationsfrågor och i andra frågor angelägna i vårt samhälle idag 
och för vårt samhälles fortlevnad. 

De senaste åren finns exempel på samhällsfrågor där kyrkan tagit ställning, men 
där kan finnas olika och motstridiga uppfattningar inom samfundet. Därför ställer 
vi nu följande fråga: Hur beslutas vilka frågor Equmeniakyrkan ska ta ställning i 
offentligt och vilka hänsyn tas när sådana beslut fattas?

Kyrkoledare Lasse Svenssons svar:

Först vill jag rikta ett tack till Abrahamsbergskyrkan för denna ”enkla fråga”.

Equmeniakyrkan är en bred kyrka som rymmer många olika åsikter och vi är 
som kyrka heller ingen åsiktsgemenskap utan just kyrka. Det innebär med viss 
nödvändighet att vi som gemenskap alltid balanserar mellan att säga vad som kan 
upplevas som ”för lite” och vad som kan upplevas som ”för mycket”. Ansvaret för 
denna balansgång åligger kyrkoledarna, oftast i samverkan med kyrkostyrelsen. 
Därför bör det av de ledare vi väljer kunna förväntas en god kännedom om vår 
kyrka och en god fingertoppskänslighet gällande vad som kan och bör sägas. Å 
andra sidan bör det också ges utrymme för de valda ledarna att just leda, vilket de 
är kallade och valda till.

Om kyrkoledarens uppdrag kan man i Teologisk grund läsa att ”kyrkoledaren är 
Equmeniakyrkans andliga ledare och främste företrädare ”och skall bland annat 
”verka för Equmeniakyrkans närvaro i ord och handling i samhällslivet”.

Dock är kyrkoledaren insatt i ett gemensamt ledarskap, ska tillsammans med 
kyrkostyrelsen leda och planera kyrkans arbete och är dessutom utrustad med en 
mängd kompetenta medarbetare. Beslutet är ytterst i de flesta fall kyrkoledarens, 
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i samverkan med kyrkostyrelsen i vissa sammanhang. Dock sker i princip alltid en 
vidare beredning inom kyrkoledning eller med berörda chefer och medarbetare.

Som Abrahamsbergskyrkan nämner i sin fråga finns områden som vi ser ligger 
nära oss som kyrka och ofta även oss som bredare ekumenisk kyrklighet. Det finns 
också sådana frågor som Equmeniakyrkan haft samtal kring och fattat beslut om 
på tidigare kyrkokonferenser och som då kan vara vägledande för yttranden och 
ställningstaganden.

Samtidigt är vi, som vi skriver i vårt kyrkoledarbrev, också en kyrka som vill vara 
”i sin tid”. Det finns frågor där vi liksom samhället i övrigt ser en förändring av 
position och åsikter över tid. Nya frågor lyfts dessutom och det är som det ska och 
så kommer det troligen alltid vara.

Igen – tack för en bra och viktig fråga om ett som vanligt svårt ämne.

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 

att föra svaret till protokollet

28. Aktuell information  
Ordförande: Tobias Jordeskog

I plenum i Vårgårda gav Gustaf Björkman, enhetschef för ordinerade medarbetare 
och utbildning, aktuell information angående Sommarkonferensen för 
medarbetare. Temat för sommarkonferensen skulle vara “Ge tron vidare till nästa 
generation”. 

29. Avtackning av förtroendevalda 
Ordförande: Helen Åkerman

Kerstin Torkelsson Enlund, kyrkostyrelsens ordförande, tackade avgående Chia 
Karlsson, ordförande i verksamhetsgranskande utskottet, Anders Bergström, 
valberedningens ordförande, och Torbjörn Jacobsson, ledamot i kyrkostyrelsen. 

Kyrkokonferensen tackade med en applåd och blommor.

Lasse Svensson, kyrkoledare, tackade medarbetare som slutat på nationella 
kansliet: Klas Johansson, chef för enheten lednings- och verksamhetsstöd, och Sara 
Lindblad, ekonomichef.

Kyrkokonferensen beslutade i enighet 

att föra tacket till protokollet.
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30. Kallelse till kyrkokonferens 2023 
Ordförande: Sofia Eklund

Kerstin Torkelsson Enlund, kyrkostyrelsens ordförande, Lasse Svensson, 
kyrkoledare, och Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare Region Syd, bjöd in till 
kyrkokonferens 2023 i Region Syd den 8-10 september 2023. Mer information om 
upplägg av eventuell digital del skulle komma senare.

I VoteIT lämnades några kommentarer med synpunkter på konferensens placering 
geografiskt och tidsmässigt. Kyrkokonferensen uppmuntrades att ta kontakt med 
kyrkostyrelsen för att lämna synpunkter.

31. Avslutning 
Ordförande: Sofia Eklund

Mötet avslutades med ett tack för gott samarbete mellan ombud, kyrkostyrelse och 
presidium. Kyrkoledarna tillsammans med Kerstin Torkelsson Enlund framförde 
kyrkokonferensens tack till presidiet.

Sara Klintemyr   Anders Arkbro
Protokollsekreterare  Protokollsekreterare

Sofia Eklund    Tobias Jordeskog   Helen Åkerman
Ordförande    Vice ordförande    Vice ordförande

Ebbe Andreasson   Göran Lillhager
Protokolljusterare   Protokolljusterare




