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ÖREBRO KRISTNA SAMARBETSRÅD PROTOKOLL 
    

 
Art Rådsmöte nr 46 
Tidpunkt Onsdagen den 15 mars 2017 
Plats Nikolai Prästgård, Örebro 
    
Närvarande ombud Betaniakyrkan Paul Enlund  
18 st Betelkyrkan Björn-Ingvar Olsson Magnus Kronberg 
 Betlehemskyrkan Hans Gunnar Frebran  
 Filadelfiakyrkan Anders Sundström  
 Hagakyrkan Håkan Torpman  
 Korskyrkan Stig Arnesson Rikard Edefors 
 Längbro församling Åsa Svanbäck  
 Nikolai församling Håkan Unger  
 Olaus Petri församling Johan Svedberg  
 Pingstkyrkan Mats Neander Sören Perder 
 S:t Eskils kyrka Anna Maria Hedin  
 Sörbykyrkan Karl-Erik Hermansov  
 Ekumeniakyrkan Vasa Martin Lindé  
 Örebro Pastorat Ingemar Söderström  
 Örebro Predikantför-

bund 
Sören Carlsvärd  

    
§ 1 
Bibelord, bön och 
öppnande 

Anders Sundström, Örebro kristna samarbetsråds ordförande sedan rådsmötet 
2014, hälsade de närvarande välkomna och ledde oss i bön. Han förklarade 
årsmötet öppnat. 

    
§ 2 
Kallelse och 
Årsmöteshandlingar 

Kallelse till årsmötet med dagordning, verksamhetsberättelse 2016 och verk-
samhetsplan 2017 hade sänts till medlemsförsamlingarna per brev och e-post 
innan årsmötet. Reviderad dagordning, ekonomisk redovisning, och revisions-
berättelse fanns att tillgå vid årsmötet. Se bilaga. 

    
§ 3 Följande valdes till mötesfunktionärer  
Mötesfunktionärer Mötesordförande Anders Sundström  
 Vice mötesordförande       Björn-Ingvar Olsson  
 Sekreterare Stig Arnesson  
 Protokollsjusterare Sören Carlsvärd Johan Unger 
    
§ 4 
Röstlängd 

Röstlängd upprättades genom att de närvarande vid årsmötet antecknade sitt 
namn på den närvarolista som cirkulerade. Femton (15) stycken församlingar 
och församlingssammanslutningar var närvarande genom 21 stycken ombud. 
Närvarande vid årsmötet är förtecknade ovan och röstlängden i original är bi-
fogad protokollet som bilaga 
 

§ 5  Föredragningslistan godkändes av rådsmötet med tilläggen 
Föredragningslista 13 a) Samarbetsinbjudan kampanj Sebastian Stakset 

13 b) Pilgrimsvecka Betaniakyrkan/Betlehemskyrkan 
13 c) Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan blir en församling 
12 d) Juluppropet om flyktingmottagning 

 12 e) Medlemsstrukturen i Örebro Kristna Samarbetsråd 



 2 

  
§ 6 
Verksamhets- 
berättelse 

Styrelsen hade sammanställt verksamhetsberättelse för Örebro Kristna Samar-
betsråds 46:e verksamhetsår 2016. Ordföranden Anders Sundström pekade bl a 
på Påskproklamationen påskdagen på Stortorget, det reflektionsdygn i mars 
som genomfördes på Hjälmargården för fjorton präster och pastorer tillsam-
mans med Patrik Hagman, den gemensamma böneveckan i vecka 3 i olika kyr-
kor, Härbärget Vinternatt för EU-emigranter och den friluftsgudstjänst som var 
i augusti 2015 i Stadsparken.  
 

 Rådsmötet beslutade med godkännande att lägga verksamhetsberättelsen till 
handlingarna. Se bilaga till protokollet. 
 

§ 7 
Ekonomisk 
redogörelse 

Anders Sundström redogjorde för Resultaträkningen. Av denna framgick bl a 
att  kollekten vid Friluftsgudstjänsten i Stadsparken inbringade 35 737 kr. Kol-
lekten disponeras för Bibeläventyret i årets och kommande års budget. Årets 
resultat var plus 12 157 kr 
 
Intäkterna hade varit 4 kr per medlem från församlingarna exkl S:t Eskils o S:t 
Maria församlingar som liksom Svenska kyrkan bidrog med klumpsumma. 
Församlingarna har bidragit i större omfattning till årets budget, 44 818 kr, 
jämfört med 2015, 38 439 kr. 
 
Rådsmötet beslutade fastställa Resultat- och balansräkningarna. Årets resultat,  
12 157 kr, överfördes i ny räkning varför det egna kapitalet som efter detta 
uppgick till 84 489  kr. 

  
§ 8 
Revisionsberättelse 

Stig Arnesson redovisade den revision som han och Börje Hellmark hade gjort 
av räkenskaperna. Se bilaga till protokollet. 

  
§ 9 
Fråga om ansvars-
frihet 

Revisorerna konstaterade att räkenskaperna förts i mycket god ordning och att 
revisionen inte givet anledning till anmärkning varför de föreslog att ”rådsmö-
tet beviljade styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning”. 
Rådsmötet beslutade enligt förslaget. 

  
§ 10 
Valärenden 

På förslag av valberedningen genom Sören Perder beslutade rådsmötet tillsätta 
följande funktionärer för verksamhetsåret mars 2016 - februari 2017. Se proto-
kollbilaga. 

     
 Ordförande Anders Sundström Fiadelfiakyrkan Ett år 
     
 Styrelse- Gunnar Misgeld S:t Eskils kyrka Ett år 
 ledamöter Suleyman Kurt S:t Maria kyrka Två år 
  Rikard Edefors Korskyrkan Två år  
  Marie Carlsson Adolfsbergs församling Två år 
  Martin Lindé Vasakyrkan Ett år  
  Johan Svedberg Olaus Petri kyrka Ett år 
     
 Kassör Madeleine Walles Pingstkyrkan Ett år 
     
 Revisorer Stig Arnesson Korskyrkan Omval, Ett år 
  Börje Hellmark Betelkyrkan Omval. Ett år 
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Revisors- 
suppleant 

 
vakant 

  

     
 Valkommitté Sören Perder Pingstkyrkan Ett år 
  Åsa Svanbäck Längbro församling Ett år 
     
§ 11 
Verksamhetsplan 
2017-18 

Styrelsen hade tagit fram en verksamhetsplan för Örebro Kristna Samarbetsråd 
och dess styrelse för perioden mars 2017 t o m februari 2018. Av denna fram-
gick bl a fortsättning av Påskgudstjänst på Stortorget på påskdagen och Guds-
tjänst i Stadsparken i augusti. Se bilaga till protokollet. 
 
Rådsmötet beslutade att denna verksamhetsplan skall gälla för det kommande 
årets arbete. 

  
§ 12 
Budget 2017-18 

Ordförande Anders Sundström presenterade det budgetförslag som styrelsen 
tagit fram för mars 2017 till febr 2018. Budgeten byggde på oförändrad avgift 
för församlingarna på 4 kr per medlem och anslag från Svenska Kyrkans för-
samlingar, S:t Eskils församling och S:t Maria församling. Budgetförslaget in-
nebar ett beräknat överskott på 14 500 kr. 
 
Hans Gunnar Frebran, Betlehemskyrkan, ifrågasatte om inte de olika ekume-
niska organen kunde sammanföras till en organisation med en enhetlig med-
lemsavgift. Rådsmötet konstaterar att de olika organisationerna för samverkan 
till sitt innehåll bygger på olika förutsättningar varför denna tanke inte är ge-
nomförbar. 
 
Rådsmötet beslutade enligt styrelsens förslag om oförändrade medlemsavgifter 
för kommande verksamhetsår. 

  
§ 13 
Information om pla-
nerad kampanj med 
Sebastian Stakset 

Sören Perder informerade om den kampanj som Pingstkyrkan planerar i Kristi 
Himmelsfärdshelgen tillsammans med Sebastian Stakset. Denne är efter en 
mycket radikal omvändelse nu evangelist i Guds tjänst som vunnit ingång 
bland ungdomarna. Perder inbjuder Örebros församlingar till samarbete kring 
kampanjen och i uppföljningsarbetet. Kampanjen beräknas kosta 150-180 000 
kr. Förutom möten i Pingstkyrkan så planeras en konsert på Stortorget den 26 
maj kl 18-22.00. Tillstånden för konserten är inhämtade. 
 
Anders Sundström aviserarde om böneförberedelse för Örebros församlingar 
inför kampanjen från fredag den 16 maj till torsdag den 22 maj kl 19.00 varje 
kväll. 
 
Rådsmötet uppdrog till styrelsen att besluta om eventuellt ekonomiskt bidrag 
till kampanjen.  

  
§ 14 
Information om Pil-
grimsvandringar 15-
18 juni 

Paul Enlund informerade om de Pilgrimsvandringar som Betaniakyrkan och 
Betlehemskyrkan planerar den 15-18 juni under temat ”Att vandra med Abra-
hams barn”. Utgångspunkt för vandringarna blir Betlehemskyrkan. Mera in-
formation kommer 
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§ 15 
Samgående  mellan 
Betaniakyrkan och 
Betlehemskyrkan 

Hans Gunnar Frebran berättade om att samgående planerades mellan Beta-
niakyrkan och Betlehemskyrkan. Principbeslut var fattat av respektive försam-
ling. 

  
§ 16 
Juluppropet om 
flyktingmottagandet 
 
 
 
 

Johan Unger, Nikolai församling, återkopplar till juluppropet för flyktingmot-
tagande som samlade 79 224 underskrifter i hela landet. Påverkansarbetet fort-
sätter till sommaren 2019. Hur skall vi följa upp det lokalt i Örebro? Vi behö-
ver uppmärksamma Sveriges Kristna Råds eventuella förväntningar. En fråga 
som uppkom var om vi kanske skall vi ta upp temat igen i våra påskgudstjäns-
ter med familjeåterföreningen och med barnen i fokus. Kanske Sveriges 
Kristna Råds hemsida kunde ge några svar? 

  
§ 17 
Medlemsstrukturen  
I Örebro kristna 
samarbetsråd 

Paul Unger, Nikolai församling, aktualiserade den medlemsstruktur vi har i 
Örebro Kristna råd. Fler församlingar som bör vara med i vår gemenskap? Ing-
en känd organiserad judisk gemenskap finns i Örebro.  

  
§ 18 
Avslutning 

Mötesordföranden förklarade årsmötet avslutat. Pastor Sören Perder ledde oss i 
gemensam bön. 

  
  
  
  
 Anders Sundström    
 mötesordförande   
  

 
 
 
Stig Arnesson 

  

 mötesekreterare    
     
     
     
     
 Sören Carlsvärd Johan Unger  
 justeringsman justeringsman  
     
     
 
Protokollbilagor:  
 
§ 2 Kallelse 
§   4  Röstlängd 
§  5 Föredragningslista 
§ 6 Verksamhetsberättelse 2016-17 mars 2015 - febr. 2016 
§  7 Ekonomisk redogörelse 2016-17 mars 2015 - febr. 2016 
§ 8 Revisionsberättelse 2016-2017 mars 2015 - febr. 2016 
§ 11 Verksamhetsplan 2017-18 mars 2016 - febr. 2017 
§ 12 Budget 2017-18 mars 2016 - febr. 2017 


