Kyrkomötet 2020
Avvikelser från kyrkoordningen och arbetsordningen för kyrkomötet
Bakgrund
Med anledning av den extraordinära situation som råder med den pågående pandemin och
begränsning av möjligheten att hålla större sammankomster har en överenskommelse träffats
mellan gruppledarna i de nomineringsgrupper som finns representerade i kyrkomötet.
Överenskommelsen, som har träffats efter samråd med kyrkomötets presidium, syftar till att
ge förutsättningar för att genomföra kyrkomötet i förenklad form med 44 ledamöter
närvarande på distans.
Av överenskommelsen framgår att det kan behöva fattas beslut om avvikelser från såväl
kyrkoordningen som kyrkomötets arbetsordning för att möjliggöra ett sammanträde i enlighet
med överenskommelsen.
För att ett kyrkomöte i enlighet med överenskommelsen ska kunna genomföras föreslås nu att
kyrkomötet fattar följande beslut.
Förslag till beslut
1. Kyrkomötets sammanträden under år 2020 ska hållas med ledamöter närvarande på
distans. Följande ska då gälla:
-

Deltagande i sammanträde ska företrädesvis ske genom ljud- och bildöverföring i
realtid med den tekniska lösning som ordföranden anvisar. I den utsträckning detta
inte är möjligt får detta deltagande i stället ske enbart genom ljudöverföring i
realtid. Samtliga som deltar ska ges samma möjligheter att delta i sammanträdet.
Deltagandet ska ske på lika villkor.

-

Ledamöter som på detta sätt deltar på distans ska anses närvarande på
sammanträdet. Uppfylls inte nämnda förutsättningar för någon eller några
ledamöter som ska delta, måste sammanträdet avbrytas till dess att dessa ledamöter
åter kan anses närvarande.

-

Det som här sägs beträffande deltagande på distans ska även gälla för
beredningsorgan inom kyrkomötet.

2. Kyrkomötet beslutar beträffande avvikelser från kyrkoordningen
att kravet i 11 kap. 15 § på anslutning av minst hälften av kyrkomötets ledamöter för beslut
om avvikelser från kyrkoordningen inte ska gälla vid årets kyrkomöte,
att med stöd av 11 kap. 15 § avvika från 11 kap. 13 § på så sätt att kyrkomötet vid årets andra
sammanträde inte ska besluta i sådana ärenden som kyrkomötet, på förslag av ordföranden,
har beslutat ska bordläggas till nästa års kyrkomöte.

(OBS! just för denna avvikelse gäller en reglerad ordning enligt 11 kap. 15 § även när vi har
tagit bort hälften-kravet. Ordförandens förslag ska prövas genom omröstning utan
föregående beredning i utskott och minst ¾ av de röstande måste ansluta sig till förslaget.)

3. Kyrkomötet beslutar beträffande avvikelser från kyrkomötets arbetsordning
att följande bestämmelser i arbetsordningen inte ska gälla vid årets kyrkomöte:
-

kravet i 1 kap. 4 § på anslutning av mer än hälften av kyrkomötets ledamöter för beslut
om avvikelser från bestämmelser i arbetsordningen,

-

2 kap. 1 § rörande beslut om ledamöters placering vid sammanträden,

-

2 kap. 2 § om hur kyrkomötet samlas. När kyrkomötet sammanträder med ledamöter
närvarande på distans får ledamöterna istället samlas i plenum genom den tekniska
lösning som ordföranden anvisar oavsett vad som framgår av kallelsen till
sammanträdet.

-

4 kap. 2 § 2-3 st rörande ersättares närvarorätt i utskott. Istället ska följande gälla.
Utskotten sammanträder med de ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare som
deltar i det utskottssammanträde som kyrkomötets ordförande har kallat till.
En ersättare som företräder en nomineringsgrupp som i utskottet endast har en vald
ersättare som inte tjänstgör som utskottsledamot vid årets kyrkomöte, har rätt att
närvara vid utskottets sammanträde som insynsperson och i denna egenskap delta i
överläggningarna, men inte i besluten, samt anteckna en särskild mening.

-

5 kap. 3 § 2 st rörande omröstning med handuppräckning. En omröstning ska i stället
förrättas med omröstningsapparat eller med namnupprop.

-

5 kap. 5 § angående val med slutna sedlar. Val ska istället genomföras digitalt genom
kyrkomötets med den tekniska utrustning som ordföranden bestämmer. När
omröstningen har avslutats ska ordföranden kontrollera att det inte finns några
indikationer på att omröstningen har manipulerats. Ett utdrag ur omröstningssystemet
ska bifogas protokollet av vilket det ska framgå vilka ledamöter som har deltagit i
omröstningen utan att det framgår hur ledamoten har röstat. Ordföranden ska meddela
resultatet av valet så snart som detta har fastställts. Ett val som genomförs på detta sätt
ska jämställas med ett val med slutna sedlar.

4. Kyrkomötet beslutar
att ekonomiutskottet, i enlighet med 11 kap. 12 § kyrkoordningen, får sammanträda
mellan årets första och andra sammanträde om utskottet bedömer att det krävs för
beredningen av kyrkostyrelsens skrivelse om verksamhet och ekonomi (KsSkr
2020:1).

