
 

PROTOKOLL 

KYRKOSTYRELSEN 

2022-11-19--20 

 

 

§ 108 Inledning 

§ 108.1 Sammanträdet öppnas 

Kerstin Torkelsson Enlund förklarade sammanträdet öppnat. 

  

Sammanträdesprotokoll §§ 108-125 

Plats:  

St Jakobs kyrka, Göteborg  

Närvarande:  

Kerstin Torkelsson Enlund  Daniel Klemetz 

Johan Adolfsson Malin Lagerlöf 

Per Ansgar Anneli Liljemark 

Lars Gunther Kristina Lindström 

Eva-Lena Gustavsson Sandra Melin 

Gunilla Hugosson Johan Quist 

Margret Josefsson Marcus Sandström, endast § 121 

Anna Kimming  

Adjungerade:  

Lasse Svensson, ej § 121 kyrkoledare 

Joakim Hagerius, ej § 121 biträdande kyrkoledare 

Karin Wiborn, ej § 121 biträdande kyrkoledare 

Emma Gunnarsson, ej § 121 Equmenias representant 

Hans Hägg, § 114 tf ekonomichef 

Lars Andersson, § 113 biträdande ekonomichef 

Victoria Gejrot, ej § 121 kyrkosekreterare 

Mötesordförande: Mötessekreterare: 

Kerstin Torkelsson Enlund Victoria Gejrot 

Justerare:  

Johan Quist  
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§ 108.2 Närvaro  

Marcus Sandström hade anmält frånvaro för lördagen. Gunilla Hugosson deltog i 

sammanträdet via videolänk. 

 

§ 108.3 Anmälan av ev. jäv och intressekonflikter 

Inget anmäldes. 

 

§ 108.4 Val av protokolljusterare 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Johan Quist att jämte mötesordförande justera protokollet. 

 

§ 108.5 Fastställande av föredragningslista 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa föredragningslistan med tillägg av: 

122.1 Information om Sociala Missionen 

 

§ 109 Tidigare protokoll och beslutsuppföljning 

Fördelningsrådet 2022-05-04 

Fördelningsrådet 2022-05-10 per capsulam 

Fördelningsrådet 2022-09-06 

Kyrkostyrelsen 2022-09-23--25 

Kyrkostyrelsen per capsulam 2022-10-11 

Arbetsutskottet 2022-11-07 

 

Beslutsuppföljning KS november 2022 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att lägga ovanstående protokoll till handlingarna. 

 

§ 110 Fasta rapportpunkter 

§ 110.1 Kyrkoledarnas rapport 

Kyrkoledarna föredrog rapport med dnr 2022:0002 p, med bilaga, dnr 2022:0002 q.  

Kyrkostyrelsen fick tillfälle att samtala och ställa frågor utifrån rapporten. 

I samtalet berördes bland annat Equmeniakyrkans kommunikationspolicy och styrelsen 

önskade att den frågan kunde få ytterligare utrymme i kommande kyrkoledarrapport. 

Karin Wiborn rapporterade om att Equmeniakyrkan fått motta tre kyrkofastigheter och i 

samband med det gav Per Ansgar information angående Derbo och pågående arbete med 

fastighetsutveckling. 
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Ämnet avtal med Svenska kyrkan berördes också i det gemensamma samtalet och 

kyrkostyrelsen kommer att återkomma till detta ärende. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 110.2 Kyrkostyrelsens ordförandes rapport 

Kerstin Torkelsson Enlund underströk i sin muntliga rapport hur värdefullt och 

inspirerande det var att delta i Equmenias Boost-konferens. Vidare rapporterade hon om 

samtal med verksamhetsgranskande utskottet, som påbörjat sitt arbete inför 

kyrkokonferensen 2023. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 110.3 Equmenias rapport 

Emma Gunnarsson föredrog rapport med dnr 2022:0004 e. Emma rapporterade också att 

Linnea Hjelm kommer att gå in som tillförordnad biträdande generalsekreterare på halvtid 

i samband med att Samuel Hummerdal lämnar. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 111 Rapport från överlämnings- och arkivkommittéerna 

Eva-Lena Gustavsson och Johan Adolfsson föredrog handling med dnr 2022:0067. 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 112 Nulägesrapport Nationella enheten 

Pär Alfredsson, som inbjudits att delta i sammanträdet, hade tyvärr blivit sjuk och Karin 

Wiborn föredrog därför rapport med dnr 2022:0068 i hans ställe. 

Kyrkostyrelsen önskade att inbjudan till Pär står kvar till februarisammanträdet för att ge 

utrymme för ett fördjupat samtal, inte minst om arbetet med församlingsgrundade och 

församlingsutveckling. 

  

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 
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§ 113 Ekonomi 

§ 113.1 Ekonomisk rapport januari-oktober 2022 

Lars Andersson anslöt per videolänk och föredrog handling med dnr 2022:0005 g. 

Kyrkostyrelsen samtalade om rapporten. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 113.2 Detaljbudget 2023 

Lars Andersson föredrog förslag till detaljbudget, dnr 2022:0025 d.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa förslaget till detaljbudget för 2023. 

 

§ 113.3 Återrapport angånde kapitalplaceringspolicy 

Per Ansgar hade tagit kontakt med Torbjörn Jacobsson i Placeringsrådet angående de 

frågor som kyrkostyrelsen ställde kring avkastningskrav vid sammanträdet i november. 

Placeringsrådet sammanträder senare i november och en utförligare rapport kommer 

därför till kyrkostyrelsen vid ett senare tillfälle. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att tacka för rapporten. 

 

§ 114 Nytt medlemssystem 

Hans Hägg anslöt via videolänk och föredrog handlingar med dnr 2022:0041 e-g. 

Kyrkostyrelsen gjorde några medskick inför det återstående arbetet. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att gå vidare i processen i enlighet med handlingarna. 

 

§ 115 Organ, råd och grupper 

§ 115.1 Organ, råd och grupper - principer 

Joakim Hagerius föredrog handlingar med dnr 2022:0063 a och b. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  bejaka principer för organ, råd och grupper i enlighet med handling med dnr 

2022:0063 b. 
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§ 115.2 Fonden för teologisk utbildning 

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0065 a och b. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  fastställa policy för Fonden för teologisk utbildning i enlighet med 

handling med dnr 2022:0065 b. 

 

Malin Lagerlöf bad att få följande invändning noterad i protokollet: 

”Det framkommer inte i policyn hur återrapportering ska ske till kyrkostyrelsen samt 

när kyrkostyrelsen avser revidera densamma.” 

 

§ 115.3 Fördelningsrådet 

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0064 a och b. Ett samtal följde och 

kyrkostyrelsen gjorde några medskick.  

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att återkomma till ärendet vid ett extrainsatt möte före årsskiftet, då ändringar i 

enlighet med medskick har kunnat göras. 

 

§ 116 Innehåll i ett fortsatt arbete med demokratifrågan 

Lasse Svensson föredrog handling med dnr 2022:0069, som redogjorde för hur innehållet i 

det fortsatta arbetet med demokratifrågan planeras se ut. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna. 

 

§ 117 Om regionerna 

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0066 b. Ett samtal följde. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att att återuppta arbetet med regionstrukturen, medvetandegöra kyrkan om detta 

arbete, ge rapport i Kyrkokonferensen 2023 och meddela kyrkostyrelsens målsättning att 

bereda att beslutsunderlag till kyrkokonferensen 2024. 

 

§ 118 Inför val av regionala kyrkoledare 2023 

Joakim Hagerius föredrog handling med dnr 2022:0058 b.  
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Kyrkostyrelsen beslutade 

att uppdra åt kyrkoledaren att inbjuda församlingarna att föreslå regional 

kyrkoledare i Väst och Nord, samt att meddela kyrkostyrelsens fortsatta förtroende för 

Elin Alm och André Jakobsson. 

 

§ 119 Kyrkokonferensen 2023 

Lasse Svensson föredrog handlingar med dnr 2022:0057 b och c. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att  Kyrkokonferensen 2023 inleds den 3 september 2023. 

att Equmeniakyrkan medlemmar uppmanas att inkomma med eventuella motioner 

inför Kyrkokonferensen 2023 senast den 24 april. 

 

§ 120 Val till Stiftelsen Emma och Erik Granes minne 

Victoria Gejrot föredrog handling med dnr 2022:0070. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att utse Claes Jonsson som styrelseledamot i stiftelsen Emma och Erik Granes  

minne t o m 2024-06-30. 

 

§ 121 Inför kyrkoledarval 2024, enskilt möte med kyrkostyrelsen 

Kyrkostyrelsen sammanträdde enskilt. Inga anteckningar fördes till protokollet vid detta 

sammanträde. 

 

§ 122 Tillkommande ärenden 

§ 122.1 Information om Sociala Missionen 

Anna Kimming hade deltagit i ett möte med Sociala Missionen och lämnade rapport från 

detta. 

 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att tacka för rapporten. 

 

§ 123 Kommande sammanträden 

2023 
  

4-5/2 KS Alvik tillsammans med Equmenia 

24-26/3 KS Stockholm, inklusive bildarsamfundens årsmöten 

13-14/5 KS Alvik? 

10/6 KS Videokonferens 
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§ 124 Kommande evenemang 

Equmenias sammanträden: 

2022  

• 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  

§ 125 Avslutning  

Ordförande avslutade sammanträdet. 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

 

 

 

 

Victoria Gejrot 

Mötessekreterare 

 

Justeras: 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Torkelsson Enlund  Johan Quist 

Mötesordförande   Justerare 


