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Protokoll fört vid församlingsmöte i Immanuelskyrkan 22 sept 2019 
 
Närvarande: ca 65 församlingsmedlemmar  
 
 
§ 1 Inledning & öppnande 

Församlingens ordförande Stephen James hälsade alla välkomna och bad en bön för mötet.  
 

§ 2 Val av justerare 
Rune Larsson och Nancy Bono valdes till justerare av dagens protokoll. 

 
§ 3 Godkännande av dagordning  

Till dagordningen lades en övrig fråga, varefter den godkändes. 
 
§ 4 Val av valberedning inför årsmötet 2020  

I frånvaro av nomineringskommitténs ordförande Patrick Amofah, föredrog Ulla Marie          
Gunner nomineringskommittén förslag angående valberedning inför årsmötet 2020.  

 
  Gemensam valberedning 

Karin Sandström, ordförande 
Chung-Soon Yoon 
Mikael Ivarsson 
Yasin Farhat 

 
Koreanska gemenskapen 
Chung-Soon Yoon, ordförande 
Young-Sook Wennergren 
Mi-Young Jeon Cho  
Soo-Hong Jin 
Mi-Hye Kim Cho 
 
Internationella gemenskapen  
Yasin Farhat, ordförande 
Madeleine Downey 
Isaac Nyarkoh 
Sujata Lalit Kumar 
Esther Nyiramugisha 
 
Svenska gemenskapen  
Mikael Ivarsson, ordförande 
Christina Eriksson 
Ingrid Jonsson 
Eva Pilenvik 
Anna-Carin Persson Stenbeck 

 
Församlingsmötet beslutade enligt nomineringskommitténs förslag.  

 
§ 5 Val av vice församlingsföreståndare 

Efter att pastor Claes-Göran Ydrefors avslutade sin tjänst i församlingen har det saknats en              
vice församlingsföreståndare. Ulla Marie Gunner informerade om att rollen som vice           
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församlingsföreståndare främst är att vara ställföreträdande när hon har förhinder och att            
även vara bollplank för henne i olika frågor.  

 
Hon presenterade förslaget att till vice församlingsföreståndare välja pastor Chris Peterson,           
som varit ungdomspastor i församlingen i många år och numera är verksamhetsledande            
pastor i församlingens största gudstjänstfirande språkgrupp.  
 
Församlingen ställde sig bakom förslaget och valde Chris Peterson till vice           
församlingsföreståndare.  

 
§ 6 Förslag till kyrkoledare för Equmeniakyrkan samt process 

Ulla Marie Gunner informerade om Equmeniakyrkans inbjudan till alla församlingar att           
tycka till dels om ledarskapsmodellen och dels att ge namnförslag på kandidater till             
kyrkoledare samt biträdande kyrkoledare. Till kyrkoledare kan förslag ges på person som är             
ordinerad eller mottagen pastor inom Equmeniakyrkan och till biträdande kyrkoledare kan           
ordinerad pastor eller diakon inom Equmeniakyrkan ges som förslag. Man bli vald på fyra              
år och max tre perioder, alltså totalt max 12 år.  

 
De två biträdande kyrkoledarna har haft sina uppdrag i åtta år och har meddelat att de inte                 
står till förfogande för omval. Kyrkoledare Lasse Svensson har meddelat att han står till              
förfogande för ytterligare fyra år, vilket är hans sista period.  

 
Styrelsen har diskuterat ledarskapsmodellen och tycker att ett tredelat ledarskap har fungerat            
bra. På sikt bör det dock ses över och effektiviseras. I ett flerdelat ledarskap är det viktigt att                  
se till olika kompetenser, mångfald och traditioner. Styrelsen anser vidare att kyrkostyrelsen            
bör se till att få ett överlappande system så inte alla tre ledarna är uppe för omval samtidigt.                  
Styrelsen tänker också att även om Lasse Svensson sitter kvar kan det eventuellt vara klokt               
att han blir biträdande för att på så sätt stötta ny kyrkoledare.  

 
Styrelsen vill till kyrkostyrelsen föreslå följande kandidater:  

- Jenny Dobers, idag regional kyrkoledare i Stockholm 
- Robert Eriksson, idag församlingsföreståndare i Betlehemskyrkan Göteborg 
- Lasse Svensson, nuvarande kyrkoledare  

 
Ordföranden lämnade ordet fritt.  

 
Utifrån de frågor som kom förklarades ordföranden att kandidater behöver inte vara            
tillfrågade och styrelsens föreslagna namn är inte heller tillfrågade. Att de två olika rollerna              
hos ledarna är tänkta att komplettera varandra. Kyrkoledarna leder det dagliga arbetet och             
det finns alltså tre stycken på nationell nivå och även sju stycken på regional nivå.               
Kyrkostyrelsen är övergripande och ideellt arbetande människor.  

 
På frågan om kyrkoledarnas teologiska ansvar svarade Ulla Marie Gunner att kyrkoledare            
måste vara pastor och teologiskt utbildad.  

 
Församlingsmötet beslutade att ställa sig bakom styrelsens tankar kring ledarskapsmodellen          
och även de tre namnförslagen.  

 
§ 7 Information från styrelsen 

 
a) Förlänga verksamhetsplanen från 2020 till 2021 

Ordföranden och Ulla Marie Gunner inledde med att be församlingen om förlängning av             
verksamhetsplan 2020 till 2021. De delade även en kommentar från de stationer som var              
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förberedande inför årsmötet, att församlingen behöver be över vad det är att vara kyrka för               
en storstad idag.  
 
Då förslaget om förlängning av verksamhetsplanen är starkt kopplat till projektet som går             
under namnet Immanuel 2.0 lämnade de över till styrelseledamot Claes Jonsson, tillika            
projektledare för Immanuel 2.0.  
 
Claes talade om den mångfald som finns i Immanuelskyrkan, inte bara i gudstjänsterna utan              
även i andra verksamheter och att utmaningarna i gudstjänstgrupperna ser olika ut.            
Gemensamma utmaningar är hur vi ska nå ut till nya människor och hur vi får människor att                 
stanna i vår gemenskap och utvecklas.  
 
Den svenska språkgruppen har extra stora utmaningar eftersom deltagarantalet minskar och           
att många medlemmar inte längre kommer till gudstjänst. Medelåldern i den svenska            
gudstjänsten kl. 11 är hög och den ökar. Claes uttryckte oro kring vem som ska ta över när                  
de äldre inte orkar eller finns med oss mer.  
 
Den viktigaste strategiska frågan är var församlingen är om 5, 10, 15 år. Det är detta som                 
Immanuel 2.0 förväntas ge ett svar på. Styrelsen har diskuterat projektet ingående under             
flera möten och gett sitt ja till att arbeta fram projektplanen och att sätta igång med det.  
 
Ledningsgruppen för projektet består av representanter för församlingen som helhet, med           
tyngdpunkt på barn och unga. De tre ordföranden för verksamhetsråden, ordförande för            
Equmeniaföreningen, Claes Jonsson och Lynda Eneh från styrelsen, Fredrik Jonsson från           
verksamheten för barn och unga, Ulla Marie Gunner och Mats Engen från            
personalledningen. Styrelsen äger projektet men det praktiska arbetet kommer att utföras av            
Erik Amnå, professor i stadsvetenskap.  
 
Ett första steg är att försöka förstå vad som gör Immanuelskyrkan intressant och värdefull,              
eller inte värdefull. Här är tanken att göra en nulägesanalys om vad församlingens             
medlemmar tänker och hur Immanuelskyrkan uppfattas. Fokusgrupper som ska samla          
människor från olika delar av församlingen, vilket är tänkt att resultera i en enkät som alla                
medlemmar, alla som rör sig i kyrkans lokaler samt folk i församlingens närhet ska ges               
möjlighet att svara på. Claes uppmuntrade alla att svara på enkäten när den väl kommer till                
var och en och underströk vikten av att på så sätt bidra till kvaliteten på undersökningen.  
 
Det andra steget är att därefter analysera svaren och genom resultatet få fram var vi vill vara                 
om 5-10 år och vad som krävs för att komma dit. Styrelsen är beredd att satsa på de                  
förändringar som behövs och vill arbeta tätt med verksamhetsråden kring detta. Resultatet            
skulle därmed bli underlag för verksamhetsplanen 2021.  
 
Ordet lämnades fritt.  
 
Flera frågor och synpunkter kom fram. Det förtydligades att Immanuel 2.0 gäller hela             
församlingen och inte en specifik språkgrupp, även om det är situationen i den svenska              
språkgruppen som initierat projektet. Vidare att enkäten är tänkt att gå till alla som rör sig i                 
församlingens lokaler, inte bara till medlemmar. Det önskades även att bredda           
fokusgrupperna så att där finns såväl medlemmar, icke medlemmar som anställda.  
 
Den andliga visionen efterfrågades eftersom pastorerna är andligt ansvariga för          
församlingen och inget nämnts om detta i föredragningen. Svaret gavs att Ulla Marie             
Gunner som pastor och medlem i projektets ledningsgrupp ansvarar för den delen i             
projektet.  
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Det påmindes om att det inte är församlingens medlemmar eller anställda som kan lösa detta               
med vikande medlemsantal och engagemang. Det är Guds makt och ande som behövs och              
bönen måste vara på första plats i församlingen.  
 
Barnen i den svenska gudstjänsten efterfrågades. Ulla Marie Gunner redogjorde för de            
verksamheter som finns för de många barn som på söndagar finns i kyrkan i de olika                
språkgrupperna. Hon informerade även om att de portugisiska barnen från och med i höst är               
tillsammans med barnen i den svenska språkgruppen. Mikael Zifa Eriksson är från i höst              
ledare för Skaparsöndag och Maria Rönnedal är ledare för rollspelet.  
 
En medlem bad om ordet. Han ansåg att Immanuel 2.0 är ett viktigt och bra arbete men                 
upplyste om att församlingens stadgar säger att beslut om verksamhetsplanen är ett beslut             
för årsmötet och inte för ett församlingsmöte. Därmed kan inte beslut om förlängning av              
den nu gällande verksamhetsplanen tas av församlingsmötet.  
 
Ordföranden tackade för allas frågor och inlägg kring verksamhetsplanen och Immanuel 2.0            
och bad församlingen att se detta som information till dem. Beslut om att förlänga              
verksamhetsplanen till 2021 kommer att kunna tas på årsmötet, som blir 26 april 2020.  
 

b) Ekonomi 
Ulla Marie Gunner informerade om att styrelsen och ledningen sett över församlingens            
kostnader och med målet att till 2020 ha en budget i balans. Förutsättningarna för att lyckas                
ser goda ut. Dessutom verkar församlingen nå insamlingsmålet via offrande som är            
budgeterat till SEK 4,7 miljoner. Ett mycket glädjande besked att kunna ge församlingen             
och Ulla Marie skickade varmt tack till alla som på olika sätt bidragit och bidrar till detta                 
och uppmuntrade alla att fortsätta.  

 
§ 8 Övriga frågor 

Ulla Marie Gunner informerade om den miljömanifestation som pågår i såväl vårt land och              
stad som i övriga världen och hur angeläget det är att vi som församling stöttar de unga i                  
denna rörelse. Därför har styrelsen tagit ställning och skrivit under miljömanifestationen och            
uppmuntrade alla att gå med i den manifestation som kommer att vara fredag 27 september.               
Samma fredag kl 12.55 kommer även Immanuelskyrkans kyrkklockor att ringa för miljön.            
Ulla Marie uppmuntrade alla att engagera sig där det går.  
 

§ 9 Avslutning 
Ulla Marie Gunner bad en bön varefter ordföranden avslutade mötet.  

 
 
Vid protokollet  
 
 
Cathrin Sjöström, sekreterare  
 
Justeras:  
 
 
Stephen James Nancy Bono Rune Larsson  
Ordförande Justerare Justerare  

4 


