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Kortfattad sammanfattning från digital informationsträff 18 augusti  

Inledning 

Ordförande Anna Gardström inledde mötet med bön och information om ärenden som 
styrelsen hade för avsikt att arbeta med under våren. Ärenden som av förklarliga skäl inte 
prioriteras i dagsläget. 

1. Enkäten om gudstjänsttid 
2. Möte med ledningsgrupperna samt arbete kring hur vår organisation och strukturer 

fungerar och bör fungera 
3. Namnfrågan 

Gudstjänster och verksamheter i höst 

Anna betonade att de besked som ges idag utgår från de rekommendationer och riktlinjer 
som finns idag. Allas vår erfarenhet av det senaste halvåret är att sådana besked kan 
ändras med kort varsel och då kan även våra beslut påverkas. 

Från och med den 6 september välkomnar vi fysiska deltagare till våra gudstjänster. 
Gudstjänsterna kommer också att fortsätta att livesändas på Youtube precis som tidigare. 
Det finns ett begränsat antal platser varje söndag som behöver förbokas. Bokning görs på 
församlingens hemsida (www.missionskyrkanlinkoping.se) och platser släpps varje 
måndag samma vecka som gudstjänsten ska firas. Det går också att ringa någon i personal 
för att anmäla sig. För att få ett någorlunda jämnt tryck kan en riktlinje vara att tänka 
deltagande på plats varannan söndag. Givetvis får vi alla delta i gudstjänster varje vecka via 
webben. 

De som deltar i gudstjänsterna på plats får gärna ta med sig eget kyrkfika. Det kommer att 
finnas möjlighet att umgås på ett coronasäkert sätt i Mariasalen. 

Under september månad finns ett par undantag: 

• 13 september släpps inga platser då det är konfirmationsgudstjänst 
• 20 september deltar vi i ordinationsgudstjänsten från Equmeniakyrkans 

kyrkokonferens. Gudstjänsten sänds över Youtube men vi visar den också på 
storbild i kyrkan och släpper platser till detta på samma sätt som till övriga 
gudstjänster. 

Ekonomi och permitteringar 

En längre presentation av pågående verksamhetsårs budget gjordes för att ge bättre 
förståelse för hur vår ekonomi brukar se ut. Ett fiktivt scenario av hur 20 % beläggning i 
konferensbolaget skulle påverka bolagets och församlingens ekonomi visades också. 
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Andreas Örnberg informerade om att givandet till församlingen ligger över budget vilket 
är till stor glädje! Han kunde också berätta att hyran från konferensbolaget för 
verksamhetsåret förväntas vara 700 000 kr lägre än budgeterat. På utgiftssidan så har Maria 
Linder begärt tjänstledigt för att studera på halvtid under hösten. Hon kommer därför att 
arbeta 50 % från och med 1 september. Margaretha Dahl avslutade sin tjänst under 
sommaren och utifrån nuvarande ekonomiska situation är det inte möjligt att göra en 
nyanställning. Andreas uppmanade därför församlingen att fundera över om det finns 
ideella krafter som kan hjälpa till med en del uppgifter. En del arbetsuppgifter har också 
hamnat på övrig personal och Andreas uppmanade därför om förståelse för personalen 
som nu är en person kort mot tidigare. 

Församlingen och konferensbolaget har under våren och sommaren tagit del av de stöd 
som staten har erbjudit de som drabbats ekonomiskt av corona-pandemin. Före 
sommaren fanns fortfarande förhoppningen om att hösten skulle se ut ungefär som 
vanligt men nu kan vi konstatera att det inte blir så. Det finns bokningar i konferensbolaget 
men långt ifrån den utsträckning vi brukar ha så här års. Detta gör att vi även under hösten 
kommer att permittera personal. Som regel är konferensbolagets anställda permitterade 
60 % och arbetar därmed 40 % av ordinarie arbetstid. De anställda i församlingen arbetar 
som regel motsvarande 80 % av sin ordinarie arbetstid. Om beläggningen ökar i 
konferensbolaget så finns möjligheten att med kort varsel öka upp tjänsterna till högre 
nivåer. 

Kyrkokonferensen 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens blir i år digital och kommer att pågå 18-27 september. 
Församlingsstyrelsen går igenom materialet just nu och då vi inte har möjlighet att mötas 
till ett vanligt församlingsmöte innan konferensen uppmanar vi er som vill att ta del av 
handlingarna till konferensen (). Har ni sedan tankar, åsikter och funderingar är ni varmt 
välkomna att kontakta någon i styrelsen eller Marcus Lind så tar vi med det i de samtal vi 
för. 

När det gäller valet av biträdande kyrkoledare så anser församlingsstyrelsen att de två 
föreslagna Karin Wiborn och Joakim Hagerius utgör ett bra och kompetent val som vi tror 
kan komplettera Lasse Svensson som kyrkoledare. 

Avslutning 

Efter att inkomna frågor besvarats avslutade Anna Gardström med att läsa Lina Sandells 
psalm Blott en dag. 


