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 Sammanträdesprotokoll  

2022:2 

 
MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

KYRKOSTYRELSEN §§19 – 32 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00  Kyrkokansliet, Uppsala  

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

 

 

\\Fap360app4012 \SvK Logo\-1.png  

 

Utses att justera: Marie Johansson 

Justeringens 
plats och tid: Uppsala den dag som framgår av vår elektroniska underskrift 

Underskrifter: 
Sekreterare 

 
 

  Patrik Lidin  

 Ordförande 
  

  Antje Jackelén   

 Justerande 
  

  Marie Johansson  
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 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Mötesdeltagare 

Antje Jackelén, Ordförande 

Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande 

Daniel Tisell, 2:e vice ordförande 

Amanda Carlshamre, Ledamot 

Aron Emilsson, Ledamot, frånvarande 

Jesper Eneroth, Ledamot 

Marjut Ervasti, Ledamot 

Nils Gårder, Ledamot 

Marie Johansson, Ledamot 

Lars Johnsson, Ledamot 

Berth Löndahl, Ledamot 

Olle Reichenberg, Ledamot, frånvarande §§ 29 (delvis), 30–32 

Elisabeth Rydström, Ledamot 

Erik Sjöstrand, Ledamot, frånvarande §§ 19–21, 29 (delvis), 30–32 

Margareta Winberg, Ledamot 

 

Johan Dalman, Ersättare 

Anders Brunnstedt, Ersättare, beslutande §§ 19–21, 29 (delvis), 30–32 

Sebastian Ekeroth Clausson, Ersättare, frånvarande 

Daniel Engström, Ersättare, frånvarande 

Johannes Fransson, Ersättare, beslutande §§ 29 (delvis), 30–32 

Lisa Gerenmark, Ersättare 

Carin Jakobsson, Ersättare 

Bengt Kjellgren, Ersättare, beslutande §§ 29 (delvis), 30–32 

Niklas Larsson, Ersättare, frånvarande 

Sofija Pedersen Videke, Ersättare, frånvarande §§ 29 (delvis), 30–32 

Marie Rydén Davoust, Ersättare, frånvarande 

Marja Sandin-Wester, Ersättare 

Linda Sjöö, Ersättare 

Yvonne Stålnacke, Ersättare 

Karl-Gunnar Svensson, Ersättare, beslutande §§ 19–28, 29 (delvis), frånvarande 29 (delvis), 30–32 

 

 

 

 

Comfact Signature Referensnummer: 35500SE



  

3 (12) 

 Sammanträdesprotokoll  

 
MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Föredragande 

Helén Ottosson Lovén §§ 25, 29 

Patrik Lidin §§ 22, 26, 29–31 

Erika Brundin §§ 26, 29 

Gustaf af Ugglas §§ 23–25 

Ulrica Toivonen § 24 

Marie Nordström §§ 24, 25 

Pernilla Jonsson § 25 

Karin Sarja §§ 26–28 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 19 

Sammanträdets öppnande 

Efter psalmsång, bibelsamtal, bön och upprop förklarade ordföranden sammanträdet öppnat. 

 

§ 20 

Val av protokollsjusterare 

Marie Johansson valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 

 

§ 21 

Fastställande av föredragningslista 

Föredragningslistan fastställdes. 

 

§ 22 

Rapport från arbetsutskottet 

Kyrkostyrelsen fick rapport från arbetsutskottets sammanträde 16–17 mars 2022. Kyrkostyrelsen 

diskuterade rapporten och lade därefter arbetsutskottets protokoll till handlingarna. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Beslutsärenden 

§ 23 KS 2022-1801 

 

Kapitalförvaltningsrådets tertialrapport 2021:3 /årsrapport 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att med godkännande lägga tertialrapporten till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av kapitalförvaltningsrådets tertialrapport 2021:3. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 24 KS 2022-0013 

 

Bokslut och årsredovisning 2021 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade 

att fastställa årsredovisningen för Svenska kyrkans nationella nivå 2021 

att lägga rapporten om kreditgivning inom kyrkkontot 2021 till handlingarna. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till årsredovisning för Svenska kyrkans nationella nivå 

2021 och en rapport om kreditgivning inom kyrkkontot 2021. Vidare fick kyrkostyrelsen information om 

att årsredovisningen kommer att signeras digitalt och hur detta går till. 

Kyrkostyrelsen diskuterade årsredovisningen och gjorde några tillägg och redaktionella ändringar. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 25 KS 2021-1513 

 

Verksamhet och ekonomi 2023–2025 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att med godkännande lägga omvärldsbeskrivningen till grund för det fortsatta budgetarbetet. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick vid sitt sammanträde 16–17 februari 2022 (§ 15) en presentation av och diskuterade ett 

förslag till den omvärldsbeskrivning som ska läggas till grund för budgetarbetet under 2022 och sedan 

biläggas kyrkostyrelsens skrivelse om verksamhet och ekonomi 2023–2025 för den nationella nivån.  

Kyrkostyrelsen fick en presentation av en omarbetad omvärldsbeskrivning. Vidare fick kyrkostyrelsen 

information om det fortsatta arbetet med verksamhet och ekonomi och ett ärende där en församling i 

Stockholm har hemställt om ekonomisk hjälp. 

Kyrkostyrelsen diskuterade omvärldsbeskrivningen och gjorde några redaktionella ändringar. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 26 KS 2021-1353 

 

Val till Svenska kyrkans teologiska kommitté, m.m. 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

 

att till ledamöter i Svenska kyrkans teologiska kommitté – utöver biskoparna Karin Johannesson, Mikael 

Mogren och Susanne Rappmann – välja Petra Carlsson Redell, Johanna Gustafsson Lundberg, Bengt 

Kristensson Uggla, Sofia Morberg Jämterud, Ola Sigurdson, Björn Vikström, Danielle van Westen och 

Sara Wrige 

 

att utse Johanna Gustafsson Lundberg till ordförande och Mikael Mogren till vice ordförande i teologiska 

kommittén 

 

Kyrkostyrelsen beslutade även 

att ändra instruktionen för kyrkostyrelsens internationella råd enligt diskussionen, prot.bil. 1. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till val av ledamöter till Svenska kyrkans teologiska 

kommitté. Vidare fick kyrkostyrelsen en presentation av ett förslag att ändra instruktionen för 

kyrkostyrelsens internationella råd på så sätt att de två experterna som ska vara experter tas bort.  

Kyrkostyrelsen diskuterade förslaget till ändring av instruktionen för internationella rådet. Slutsatsen blev 

att bestämmelsen om rådets sammansättning ska ändras enligt förslaget men att det samtidigt ska framgå 

att rådet knyter till sig relevant expertkunskap. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 27 KS 2019-1544 

 

Ersättare för delegat till Kyrkornas världsråds generalförsamling 2022 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade i enlighet med arbetsutskottets förslag 

att nominera Julia Rensberg att ersätta Ingrid Inga som delegat till Kyrkornas världsråds generalförsamling 

i Karlsruhe 2022. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkostyrelsen beslutade 18 december 2019 (§ 135) att nominera Ingrid Inga till delegat till Kyrkornas 

världsråds generalförsamling i Karlsruhe. Ingrid Inga har avsagt sig uppdraget. Enligt besked från 

Kyrkornas världsråds kansli får Svenska kyrkan anmäla en ersättare. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av ett förslag till nominering. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

§ 28 KS 2020-0066 

 

Gudstjänstupplevelser (KmSkr 2019:12) 

Beslut 

Kyrkostyrelsen beslutade  

att återremittera ärendet till arbetsutskottet för fortsatt arbete enligt diskussionen. 

 

Ärendebeskrivning 

Kyrkomötet 2019 har gett kyrkostyrelsen i uppdrag att tillsätta en utredning som undersöker dels vilka 

faktorer som är viktiga för människors gudstjänstupplevelse, dels vilka metoder och förhållningssätt som 

ger framgång i gudstjänstarbetet (KmSkr 2019:12). Enligt kyrkostyrelsens direktiv för ärendets beredning 

har en forskningsöversikt genomförts. 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av den genomförda forskningsöversikten Gudstjänstsupplevelser, hur 

ärendet har beretts och ett förslag att återrapportera kyrkomötets skrivelse som slutbehandlad. 

Kyrkostyrelsen diskuterade forskningsöversikten, behovet av ytterligare åtgärder och återrapporteringen till 

kyrkomötet. Slutsatsen blev att ytterligare åtgärder behöver övervägas, inklusive om forskningsöversikten 

ska överlämnas till årets kyrkomöte såsom en delrapportering. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Diskussion och information 

§ 29  

Kriget i Ukraina och Svenska kyrkan 

Kyrkostyrelsen fick information om aktuella frågor till följd av kriget i Ukraina. 

 

Kyrkostyrelsens arbetsformer    KS 2021-1425 

Kyrkostyrelsen fick information om vad som gäller för bland annat handlingars offentlighet inför, under 

och efter ett sammanträde samt samlad information angående yrkanden, reservationer och särskilda 

meningar. Även jävsfrågor berördes. 

Mot bakgrund av informationen fortsatte kyrkostyrelsen samtalet från introduktionen 16–17 februari 2022 

om samspelet inom kyrkostyrelsen. Samtalet fokuserade särskilt på frågor om hanteringen av 

arbetsmaterial och information från sammanträden.  

 

Presidieöverläggningen 16 mars 2022   KS 2022-0057 

Kyrkostyrelsen fick information om arbetsutskottets överläggning 16 mars 2022 med stiftens presidier. 

 

Ärkebiskopens rapport 

Ärkebiskopen informerade om några aktuella frågor/händelser, såsom: 

- Förberedelserna inför Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe 2022 och debatten om 

uteslutning av den ryska ortodoxa kyrkan 

- Sveriges kristna råds möte med den ryska ortodoxa kyrkans församling i Stockholm 

- Den musikaliska salong som 17 mars 2022 genomfördes i Uppsala och som uppmärksammade 250 

år av musikaliskt samarbete mellan Svenska kyrkan och Kungl. Musikaliska Akademien 

- Ärkebiskopens medverkan vid Nordiska Skolledarkongressen i Göteborg 

- Biskopsmötets uttalande om vigselrätt, vigselplikt och vigningsansvar 

- Ärkebiskopens medverkan vid insamlingsgalan ”Hela Sverige skramlar för Ukraina” 

- Ärkebiskopens möte 8 april 2022 med Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. 

Kyrkostyrelsen diskuterade informationen. 
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MÖTESINSTANS 

KYRKOSTYRELSEN 

DATUM FÖR MÖTET TID PLATS 

2022-04-06 10:00 – 16:00 Kyrkokansliet, Uppsala 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

  

 

 

Generalsekreterarens rapport    KS 2022-0055 

Kyrkostyrelsen fick en presentation av och diskuterade generalsekreterarens skriftliga rapport. 

 

 

Övriga ärenden 

§ 30  

Anmälningsärenden – protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m.  KS 2022-0428 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 2 anmäldes och lades till handlingarna. 

 

Övriga anmälningsärenden KS 2022-1427 

Anmälningsärenden enligt prot.bil. 3 anmäldes och lades till handlingarna. 

§ 31  

 

Delegationsärenden KS 2022-1429 

Kyrkostyrelsen lade följande anmälda ärenden till handlingarna: 

Delegationsärenden 2022:29–32, 34, 36–39 och 41 

Diarienummer KAE 2021-0007, KM 2021-0007, KM 2021-0008, KS 2021-0396, KS 2021-1545, KS 

2022-0078, KS 2022-1745, KS 2022-2147, KS 2022-2169, KS 2022-2170 och KS 2022-2171. 

 

§ 32  

Avslutning 

Efter välsignelsen förklarade ordföranden sammanträdet avslutat. 
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            Prot.bil. 1 

 
DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 1(3) 

BESLUTSFATTARE BESLUTSDATUM DIARIENUMMER SENAST UPPDATERAD 

Kyrkostyrelsen 2022-02-17 KS 2020-1086 2022-04-06 

 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 

Inledande bestämmelser  

1 §  Rådet ska utföra det uppdrag och de uppgifter som anges i denna instruktion. Rådet 

ska i övrigt fullgöra de uppdrag som kyrkostyrelsen kan komma att lämna till rådet 

och på begäran av kyrkostyrelsen lämna upplysningar inom ramen för sin verksamhet. 

 

2 § Rådets ledamöter ska i utövandet av sitt uppdrag uppträda i enlighet med den 

uppförandekod som kyrkostyrelsen har antagit för Svenska kyrkans nationella nivå 

och för den internationella verksamheten. 

Uppdraget 

3 §  Rådet svarar under kyrkostyrelsen för Svenska kyrkans internationella verksamhet.  

Rådet ska bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde samt på delegation av 

kyrkostyrelsen besluta i vissa ärendetyper. Delegeringen omfattar inte ärenden av 

principiell karaktär. 

Rådets beredande verksamhet formas utifrån en nära, målmedveten och strategisk 

samverkan med stift och församlingar inom Svenska kyrkan och med andra kyrkor 

och internationella organ. 

Uppdraget fullgörs inom ramen för kyrkostyrelsens uppdrag enligt 10 kap. 3 § 

kyrkoordningen och av kyrkostyrelsen tilldelade medel. De av kyrkostyrelsen 

tilldelade medlen får endast användas för att fullgöra rådets uppdrag och uppgifter. 

Rådet får ianspråkta sådana medel för högst två studieresor per mandatperiod. 

Uppgifter 

4 § Rådet ska inom sitt uppdrag 

a) samordna, planera och utveckla Svenska kyrkans arbete, engagemang och 

finansiering för internationell mission och diakoni, inklusive en ombudsrörelse 

inom Svenska kyrkan till stöd för detta arbete, 

b) verka för en internationellt och ekumeniskt samordnad planering av Svenska 

kyrkans internationella arbete, 

c) till kyrkostyrelsen lämna väl underbyggda förslag till långsiktiga mål och 

strategier samt förslag till nödvändiga prioriteringar för det internationella arbetet. 

För detta arbete ska rådet följa och analysera förändringar och behov i omvärlden, 

d) inom av kyrkostyrelsen tilldelad ram, till kyrkostyrelsen årligen lämna ett förslag 

till budget för det internationella arbetet, och  

e) löpande följa verksamhetens genomförande. 

 

5 §  Rådet ska besluta om 

a) uppförandekoder inom den internationella verksamheten,  
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DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 2(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) åtaganden gentemot ACT-alliansen, 

c) strategiska styrdokument för Act Svenska kyrkans verksamhet; exempelvis 

strategisk plan och fleråriga ansökningar till Sida, 

d) positionspapper som kan avgränsas till den internationella verksamheten, och 

e) utseende av representanter för Svenska kyrkan till Svenska Jerusalemföreningens 

styrelse. 

 

6 §  Rådet ska följa verksamhetens genomförande, bedöma resultatet av insatserna och 

göra uppföljningar mot antagna mål.  

 

7 §  Rådet ska i sitt arbete svara upp mot de förpliktelser som kyrkostyrelsen har åtagit sig.   

Sammansättning 

8 §  Rådet ska bestå av elva ledamöter. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har 

fyllt 18 år kan väljas. 

En av ledamöterna ska vara anställd som biskop. Två av ledamöterna ska ha 

nominerats av arbetskonferensen för det internationella arbetet och en av Svenska 

Kyrkans Unga. Endast den som tillhör Svenska kyrkan och har fyllt 18 år kan 

nomineras. 

 

9 §  Ledamöterna utses av kyrkostyrelsen för längst den tid som motsvarar kyrkostyrelsens 

mandatperiod. 

Kyrkostyrelsen utser bland ledamöterna en ordförande och en vice ordförande i 

rådet. 

 

10 §  Rådet knyter till sig relevant expertkunskap. 

Rådet kan vid behov även knyta till sig en rådgivande grupp av representativa 

samarbetspartner i Svenska kyrkans internationella arbete för att stärka 

omvärldsanalysen och förankra långsiktiga mål och strategier. 

Sekreterare  

11 §  Sekreterare och föredragande i rådet är den chef inom kyrkokansliet till vars 

ansvarsområde rådets uppdrag huvudsakligen hör. 

Sekreteraren får uppdra åt någon annan att fullgöra sekreterarens uppgifter i rådet.  

Sekreteraren fullgör sitt uppdrag i enlighet med den administrativa ordning som 

gäller för kyrkokansliet. 

Sammanträden och protokoll  

12 §  Rådet bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse till sammanträde, 

förslag till dagordning samt handlingar ska vara ledamöterna till handa en vecka före 

mötet. 

Vid sammanträdet ska protokoll föras. Bestämmelserna i 3 kap. 36–38 §§ 

kyrkoordningen ska tillämpas. 

Protokollet ska justeras av ordföranden senast två veckor efter sammanträdet.  
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DOKUMENTNAMN SIDA 

Instruktion för kyrkostyrelsens internationella råd 3(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 §  Sekreteraren har rätt att få en avvikande mening antecknad till protokollet.  

Ärendenas handläggning  

15 §  Rådet är beslutsfört när ordföranden eller, vid förhinder för honom eller henne, vice 

ordföranden och minst hälften av de övriga ledamöterna är närvarande.  

Rådet får sammanträda med ledamöter närvarande på distans i enlighet med de 

förutsättningar som gäller för kyrkostyrelsen enligt 5 a § kyrkomötets beslut (SvKB 

1999:4) om instruktion för kyrkostyrelsens. Rådet får dock sammanträda med 

ledamöter närvarande på distans även om särskilda skäl inte föreligger. Möjligheten 

att närvara på distans gäller även för ordföranden. 

 

16 § I fråga om hur beslut fattas tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 31–35 §§ kyrko-

ordningen.  

 

17 §  Om ett ärende är så brådskande att rådet inte hinner sammanträda för att behandla det, 

får ordföranden ensam avgöra ärendet, om det inte är av principiell karaktär. Ett 

sådant beslut ska anmälas vid rådets nästa sammanträde. 

 

18 §  Rådet får i en arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över till en eller flera 

ledamöter eller till någon som tjänstgör på kyrkokansliet att avgöra ärenden som är av 

det slaget att de inte behöver prövas av rådet.  

 

19 §  Rådet ska i sitt arbete verka för barnets bästa genom att göra barnkonsekvensanalyser 

inför beslut. 

Samråd och återrapportering 

20 §  Rådets protokoll ska fortlöpande tillställas kyrkostyrelsen och anmälas där. 

 

21 §  Rådet ska årligen, senast 15 januari, lämna en redogörelse för sitt arbete föregående 

kalenderår till kyrkostyrelsen. 

 

22 §  Representanter för rådet ska fortlöpande, och då kyrkostyrelsens arbetsutskott 

bedömer att behov föreligger, hålla avstämningsmöten med arbetsutskottet. 

 

23 §  Vid beredning av ärenden av principiell karaktär eller större vikt ska samråd ske med 

kyrkostyrelsens arbetsutskott.  

Ett samråd enligt första stycket ska ske tidigt under rådets beredning av ärendet och 

före det att rådet lämnar ett förslag till kyrkostyrelsen eller fattar sitt beslut. 

Arbetsutskottet kan besluta att ärendets fortsatta beredning ska ske i samråd med 

arbetsutskottet eller av arbetsutskottet. Om ärendets fortsatta beredning genomförs av 

arbetsutskottet beslutar kyrkostyrelsen i ärendet. 
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   Prot.bil. 2 

KS 2022-1428 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Protokoll från kyrkostyrelsens råd m.m. vid kyrkostyrelsens sammanträde 6 april 2022 

1. Protokoll kyrkostyrelsens kapitalförvaltningsråd 2022-02-15 

2. Protokoll Svenska kyrkans teologiska kommitté 2021-05-10 
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   Prot.bil. 3 

KS 2022-1427 

 

Kyrkokansliet 

POSTADRESS: , 75170 Uppsala 

BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4 

TELEFON: 018-16 95 00 

 
 

 

Övriga anmälningsärenden vid kyrkostyrelsens sammanträde 6 april 2022 

1. Protokoll från biskopsmötet den 19 januari, 1 februari, 15 februari och 2 mars   

https://www.svenskakyrkan.se/biskopsmotet  

2. Verksamhetsberättelse samarbetsrådet EFS och Svenska kyrkan 2021 

3. Beslut från Överklagandenämnden 6-2022, 7-2022 och 8-2022 

4. Remissammanställning: Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del II (KmSkr 

2014:20) (KS 2022-1740) 

5. Tack från biskop emeritus Gunnar Weman och Marja Sandin Wester 
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