
Information och hälsning från kyrkostyrelsens sammanträde den 19 november 2022 
 
Kyrkostyrelsen möttes denna gång i St Jakobs kyrka i Göteborg. Vi delade 
gudstjänstgemenskap och fick en fin presentation av församlingens arbete och 
utvecklingstankar. 
 
Under sammanträdet behandlandes bland annat; 
 

• Val av regionala kyrkoledare och utredning av Equmeniakyrkans regionala struktur 
Kyrkostyrelsen beslöt att återuppta det arbete som tidigare pågått för att se över 
regionerna storlek, ansvar, regionala kyrkoledares uppdrag och antal, vad 
regionernas uppdrag gentemot församlingarna är samt ytterligare förtydliga 
regionrådens uppdrag och funktion. 
 
Mandattiden går ut för de regionala kyrkoledarna i region Väst och region Nord. De 
båda nuvarande regionala kyrkoledarna Elin Alm och André Jakobsson ställer sig till 
förfogande för ytterligare en period. De har båda ett stort stöd och gott renommé i 
regionerna, kyrkan i stort och hos kyrkostyrelse och kyrkoledning. 
 
Enligt stadgarna inbjuds församlingarna att inkomma med förslag till regionala 
kyrkoledare, ett särskilt brev har nyligen gått ut till församlingarna med information 
och inbjudan att inkomma med förslag. 
 
 

• Struktur för fortsatt arbete med demokratifrågor 
Vid styrelsens sammanträde i mars inleddes ett samtal om olika perspektiv på 
demokrati i Equmeniakyrkan. Efter beredning i kyrkoledningen kommer arbetet att 
fokusera på tre områden: Kyrkokonferensen, stadgar och regionerna. 
Redan i februari kommer styrelsen att se på förslag till hur och när 
kyrkokonferenserna i framtiden ska förläggas och utformas. En begränsad 
stadgerevision genomfördes efter beslut i årets kyrkokonferens. Vi behöver ta ett 
större omtag och uppdatera stadgarna, arbetet med att ta fram förslag påbörjas 
under våren 2023. Regionfrågan beskrivs ovan och rymmer bland annat ett 
demokratiskt perspektiv. 

 
 

• Nytt medlemssystem 
Styrelsen fick en rapport om framtagandet av ett nytt medlemssystem som ska 
ersätta Repet och gav sitt stöd att fortsätta arbetet. 
 

• Rapport från nationella enheten 
För att få en fördjupad bild av det pågående arbetet belyses olika områden under 
årets sammanträden. Den här gången fick styrelsen en fördjupad bild av allt gott som 
pågår inom den nationella enheten, församlingsutveckling, diakonalt arbete, musik, 
lärande och utveckling, gudstjänst och spiritualitet. 

  



• Överlämning från bildarsamfunden 
Sedan Equmeniakyrkan bildades har ett arbete pågått med överlämning från 
bildarsamfunden. Det har gällt bland annat arkiv, fastigheter, visst internationellt 
arbete med mera. Årsmöten för de tre bildarsamfunden har hållits årligen. Den 25 
mars 2023 kommer de tre bildarsamfundens respektive styrelser att överlämna 
ansvaret till kyrkostyrelsen. En offentlig tacksägelsegudstjänst kommer att hållas i 
Andreaskyrkan i Stockholm, det blir en milstolpe i vår historia som rymmer både 
tacksamhet och framåtblick.  

 
 

• Inspirerade på Boost 
Den 21-23 oktober deltog några av oss i kyrkostyrelsen i Equmenias visionskonferens 
Boost som hölls på Öckerö. Det gav mycket inspiration, en fördjupad bild av 
Equmenias arbete och en smak av hur vi kanske kan tänka kring behov av möten 
kring vision och framtid i kyrkan. Tack Equmenia för vision, inspiration och glädje! 

 
 
 
Allt gott och guds välsignelse i adventstid, 
 
Kerstin Enlund 
Kyrkostyrelsens ordförande 


