Kyrkomötet 2020 på distans
Kyrkomötet hålls med anledning av coronapandemin i år med ledamöter närvarande på distans.
Utskottssammanträden genomförs helt på distans. Kyrkomötets presidium kommer leda
förhandlingarna i plenum från kyrkokansliet i Uppsala.

Sessioner 2020
Kyrkomötets sessioner 2020 hålls vecka 40 (29/9-1/10) och vecka 47 (16-17/11). Båda sessionerna har
kortats en dag. Aktuell sammanträdesplan finns på kyrkomötets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet under fliken Övrigt kyrkomötet 2020.

Sammanträden i utskotten
I utskottens sammanträden deltar ledamöter med ordinarie plats, ersättare för nomineringsgrupp utan
ordinarie plats i aktuellt utskott samt biskopar.
Utskottssammanträden genomförs som videomöten i Microsoft Teams, ledamöter och biskopar
ansluter till det digitala mötet via egen enhet från den plats där man befinner sig.
Utskott med hänvisade ärenden (skrivelser, motioner och verksamhetsberättelser) har sitt första
sammanträde tisdagen den 29 september. Utskotten startar följande tider:
17.00
17.20
17.40
18.00
18.20

Ekonomiutskottet
Organisationsutskottet
Tillsyns- och uppdragsutskottet
Kyrkolivsutskottet
Gudstjänstutskottet

Om starttiden för det ekonomiutskottet blir senarelagd förskjuts starttiden för samtliga.
Utskott utan hänvisade ärenden sammanträder endast onsdagen den 30 september, för att lämna
yttranden i ärenden som bereds av ekonomiutskottet. Utskotten startar följande tider:
9.30
9.50
10.10

Samhälls- och kulturutskottet
Ekumenikutskottet
Förvaltarskapsutskottet

Observera att på grund av antalet ärenden räknar ekonomiutskottets presidium med att även fredagen
den 2 oktober behöver tas i anspråk för sammanträden med utskottet.

Sammanträden i plenum
I sammanträden i plenum deltar 44 av nomineringsgrupperna anmälda ledamöter samt biskoparna.
Lista med tjänstgörande ledamöter finns tillgänglig på kyrkomötets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkomötet under fliken Ledamöter & kontakt. Kyrkomötets presidium leder
sammanträdet från lokal på kyrkokansliet i Uppsala.

Ledamöter och biskopar deltar i sammanträdet med hjälp av Teams och mötesverktyget. Det går att
ansluta till mötet i Teams 30 minuter innan sammanträdet inleds.

Förberedelser för sammanträden på distans
För både sammanträden i plenum och utskott gäller att du deltar från valfri plats med egen utrustning.
Har du inte tillgång till den utrustning som behövs, kanske du kan låna av någon? En del av er kan av
olika skäl ha svårt att delta från hemmet, men kanske finns det något rum med internetuppkoppling
hos din lokala församling som du skulle kunna använda? Eller kan du vara hos en granne eller
släkting?
Kontakta kyrkomötets kansli om du inte kan hitta lösningar på egen hand,
kyrkomotet@svenskakyrkan.se. Vi har ingen utrustning att låna ut, men kommer i den utsträckning vi
kan försöka hjälpa till så att du får förutsättningar att delta i sammanträdet.
Läs informationen i dokumentet Tekniska förberedelser för kyrkomötet på distans och följ de
instruktioner som ges där.

Teams
Länkar för att ansluta till videomöte i Teams skickas ut via mejl en till två dagar innan sammanträdet
äger rum. Lathund för Teams kommer att finnas i mötesbyråns informationsapp och på startsidan i
mötesverktyget. Där hittar du också en instruktionsfilm och tider för testmöten.
•
•
•
•
•
•
•

Några saker du kan tänka på när du ska delta i ett videomöte
Försök hitta en tyst plats att koppla upp dig från.
Anslut i god tid innan mötet börjar.
Använd gärna ett headset, det ger bättre ljudkvalitet.
Placera skärmen så att den inte står mot ett fönster (ljuskälla).
Stäng av mikrofonen när du inte talar.
Låt din kamera vara på under mötet så att de andra deltagarna kan se dig.
Om det blir problem med kvalitén så kan du välja att slå av videon då den tar mest bandbredd.

Mötesverktyget
Under båda sessionerna kommer ledamöter och biskopar att ha tillgång till kyrkomötets digitala
mötesverktyg. Funktionerna i verktyget kommer framförallt till användning i pleniförhandlingarna,
men det kommer också att användas för att dela dokument under utskottsarbetet session 1.
Mötesverktyget öppnar den 22 september, inloggning sker via webben. Det kommer ett sms-utskick
från mötesbyrån den 22 september med länk till mötesbyråns informationsapp, där
inloggningsuppgifterna till mötesverktyget finns. På startsidan i mötesverktyget finns en lathund och
en instruktionsfilm.

Support
Under kyrkomötet finns en särskild supportfunktion, kontaktuppgifter finns på startsidan i
mötesverktyget. Om du behöver support innan kyrkomötet kan du mejla till kyrkomötets tekniska
samordnare Björn Dimberg, bjorn.dimberg@svenskakyrkan.se.
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Mötesbyrån
Mötesbyrån är en servicefunktion dit man kan vända sig med allmänna frågor eller för att få hjälp med
olika saker. Via mötesbyrån går det också få kontakt med personal som kan ge teknisk support.
Kontaktuppgifter till mötesbyrån: tfn 018–16 98 13, motesbyran@svenskakyrkan.se

Mötesbyråns informationsapp
Den 22 september kommer biskopar och ledamöter som ska tjänstgöra i utskott och plenum att få ett
sms från mötesbyrån. Meddelandet innehåller en länk till en webbsida med praktisk information.
Webbsidan kan sparas som en app i mobilen.
Detta är ett komplement till information som redan är utskickad. Fördelen med appen är att du får
informationen lättillgänglig, samlad och uppdaterad under pågående session. Frågor om
informationsappen besvaras av mötesbyrån.

Kyrkomötets kansli
Tjänstepersoner på kyrkomötets kansli nås via mötesbyrån eller på kyrkomotet@svenskakyrkan.se

Arvode och ersättning
Arvodesblankett kommer att skickas med post till alla ledamöter. Använd blanketten om du ska begära
ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Sammanträdesarvode utbetalas som vanligt baserat på närvaro.
Frågor om arvoden och ersättningar kan ställas till löneenheten via mejl till
kyrkokansliet.lon@svenskakyrkan.se
Kyrkomötets presidium ser det som angeläget att samtliga ledamöter i kyrkomötet ges goda
förutsättningar att engagera sig i kyrkomötet även när det genomförs i en förenklad form. De kommer
därför att föreslå att det till ledamöter som deltar i gruppmöten, men inte i utskottsarbetet under
session 1 eller i besluten under session 2, ska utgå sammanträdesarvode motsvarande en
förberedelsedag inför respektive session. Därutöver ska, i förekommande fall, ersättning för förlorad
arbetsförtjänst motsvarande en förberedelsedag utgå.
Efter varje session får representant för nomineringsgruppen lämna in en lista på ledamöter som
deltagit i kyrkomötesarbetet genom att närvara på gruppmöten. Sammanträdesarvode utbetalas med
denna lista som underlag.

Ledighet
Ledamöter som av någon anledning behöver ledigt under pågående kyrkomöte ska alltid meddela det
till mötesbyrån motesbyran@svenskakyrkan.se. Detta gäller också om man behöver lämna kyrkomötet
innan det är slut.

Gruppmöten
I sammanträdesplanen finns tid avsatt för gruppmöten. Nomineringsgrupperna kallar till dessa möten.
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Gudstjänster
Samtliga gudstjänster i sammanträdesplanen webbsänds och kan följas på
www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/live. Det gäller inledningsgudstjänsten i Uppsala domkyrka den
29 september, morgongudstjänsterna den 30 september, 1 oktober, 16 och 17 november samt
avslutningsgudstjänsten den 17 november.

Kyrkomötestryck
Kyrkomötestryck från 1983 och senare finns på webben www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/tidigarekyrkomoten.

Åhörare
I samband med pleniförhandlingar hänvisas åhörare till webbsändningen på kyrkomötets webbplats
www.svenskakyrkan.se/kyrkomotet/live.
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