
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  

Organisationsnummer 802447-5645  

Protokoll från styrelsemöte 2021-09-29 och 2021-09-30    

Plats: Mötet hölls via Zoom uppdelat på två kvällar på grund av corona-pandemi  

  

Närvarande:  

  

Ordinarie ledamöter: Robert Magnusson, Daniel Edward, Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson,   

                                    Malena Alpsten, Lena Öberg, Stefan Erikshed  

  

Ersättare: Björn Hedman, Niklas Lindholm 

  

Adjungerade: Jonas Eveborn, Samuel Rubensson 

 
 

1 Val av Sekreterare 

 Niklas valdes att föra dagens protokoll. 

 

2  Val av justerare 

 Maria valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

3  Godkännande av dagordning 

 Det utsända dagordningen genomgicks och godkändes med tillägg av samtal om Annandag 

pingstseminarie som tas under punkten 8 Planering och en övrig fråga från Jonas. 

 

4  Föregående protokoll 

 Protokoll från konstituerande styrelsemöte 210826 lades till handlingarna. 

 

5  Information till och från kommunitetsådet och preses 

 Rådet möts 8 oktober. 

 Dialog med Pingstförsamlingen 

Senaste samtal med församlingsledningens presidium skedde 23/9. 

Minnesanteckningar från detta kommer att distribueras. Ytterligare ett samtal hölls i 

början av september. Styrelsen för Ekamansstiftelsen har kallat representanter för 

Pingstkyrkan Linköping och EKiBS till samtal den 18/10. 

 

6  Johannesakademin 

 Lokalfrågan 

Vi avvaktar dialogen med Pingstkyrkan för att få klarhet i om vi vill och får fortsätta 

att ha Nya slottet som bas. Frågan är: på vilken plats kan akademin fungera bäst som 

mötesplats och miljö för den samlade kristenheten? Kopplingen lokalmässigt till 

Kommunitetens övriga verksamhet är också viktig att reflektera över. En mindre 

grupp (Samuel, Per R, Johannes Z, Joel H och Patrik H) har samtalat om lokalisering. 

Förslag finns gällande ett par olika möjligheter inne i Linköping. Styrelsen förde 

samtal om frågan samt uppmanade Samuel att undersöka saken vidare, framförallt 

gällande eventuell möjlighet att hyra in sig i gamla baptistkyrkan. 

 

Samuel lämnade mötet. 

 

7  Ekonomi 

 Gåvogivande 

Gåvogivandet ligger per 31 augusti cirka 30000 efter vad som budgeterats. 

 

 Utfall/Prognos 

En del bokföring ligger efter men per sista augusti ligger föreningens resultat på en 

hel del plus. 



 

 Lån till Antoniosgården - fråga från Robin 

Styrelsen har fått en fråga från Robin om möjlighet att låna 600000:- för att fortsätta 

byggnation på platsen.  

Styrelsen menar att Kommuniteten nu är i ett sådant läge, med årsmötets beslut om 

att sondera möjlighet till egen lokal i eller omkring Bjärka-Säby, att det kapital som 

donerats för fastighetsändamål ej bör bindas i annan verksamhet. 

Styrelsen beslutade att avslå Antoniosgårdens förfrågan. 

 

 Prislista retreat Vårdnäs stiftsgård 

Priser redovisades och godkändes. 

 

 Priser påskfirande Vårdnäs stiftsgård 

Vårdnäs stiftsgård hyrs i detta fall mer som en lägergård och vi sköter själva 

mathållning m.m. Kostnaden är inte helt färdigförhandlad men priserna blir 

naturligtvis lägre än för retreaten.  

Styrelsen beslutade att Jonas och Torbjörn får mandat att sätta priser för 

påskfirandet. 

 

Mötet ajournerades för att återupptas följande kväll 

 

Samuel anslöt åter till mötet 

 

8  Planering 

 Retreater 

1/10 öppnas bokning för storretreat på Vårdnäs stiftsgård. 

I EKiBS retreater möter vi i höst ett antal nya retreatledare vilket är spännande och 

viktigt för att trygga en återväxt i retreatledarskaran. 

 

 Symposium 18-20 februari 2022 på Nya slottet 

Är nu fullbokat med 100 deltagare. 

Johannesakademins referensgrupp är inbjudna att kostnadsfritt delta. 

 

 Ökenmässa i Magasinet i Bjärka-Säby 

Önskemål har framförts om att någonstans i Bjärka-Säby med omnejd fira 

ökenmässa. Att fråga om möjlighet att fira på slottet känns inte riktigt aktuellt. Ett 

annat alternativ skulle kunna vara Vist kyrka, men eftersom söndagsmässan firas på 

annan plats vore det ett speciellt värde att kunna fira något regelbundet i Bjärka-

Säby. Då skulle magasinet kunna vara en möjlighet. 

Samtal fördes kring vad som är ett klokt agerande i dagsläget. 

Styrelsen beslutade att ge Jonas i uppdrag att ta frågan vidare med rådet och 

gemenskapen i Bjärka-Säby. 

Beslutades även att en viss ekonomisk stöttning från Kommuniteten kan vara 

möjlig. 

 

 Generalkapitel 2022 (datum) 

Det datum, 4-7 augusti, som beslutats för 2022 års generalkapitel har visat sig vara 

svårt att finna en lämplig lokal till. Lena Öberg erbjöd sig att arbeta med att söka 

alternativa platser för genomförande. Robert ser till att den preliminärbokning av 

slottet för 11-14 augusti ligger kvar som reserv. 

 

 Annandag pingstseminarium 2022 

Efter pandemiuppehåll 2020 och 2021 räknar vi med att det planerade seminariet 

kommer att genomföras Annandag pingst 2022. Är Nya slottet en självklar plats för 

seminariet även detta år? Med tanke på den osäkerhet som i dagsläget finns kring 

relationen med församlingen ser styrelsen inte några problem att söka nya platser om 



detta skulle visa sig vara det bästa. Johannesakademins referensgrupp har mandat att 

ta beslut och bollar tankar med styrelse och råd. 

  

9  Administrativa frågor 

 Medlemslista 

Inget nytt att rapportera 

 

 EKiBS ordning 

Torbjörn, Daniel och Robert möts för samtal inom kort. 

 

 Lokalfrågan gällande kontor och boklager 

Vi håller kvar kontoret i annexet tills vidare. Det används just nu i första hand som 

förvaringsplats för liturgisk utrustning, böcker och söndagsskolmateriel.  

Ett förråd i källaren på gamla baptistkyrkan kan hyras för 1400:- per kvartal. 

Det skulle passa bra för Kommunitetens boklager och distribution samt även som 

kontorsarbetsplats. Joseph ser detta som ett gott alternativ till annexkontoret. 

Styrelsen beslutade att uppdra åt Robert att teckna hyresavtal enligt ovan. 

 

 Bokningssystem retreater 

Robert och Joseph arbetar med en ny lösning för retreatbokningar. 

 

Samuel lämnade mötet 

 

10  Personal 

 Joseph och Jonas rapporterade angående arbetssituationen. 

 

11  EKiBS förlag 

 Utgivningar 

 Tidebön för en dag - Jonas skriver förord, sedan granskning, offert, tryck 

      

 Tidebön enklare för en vecka – Är ej påbörjat 

  

 Tideböner för festdagar – Beräknas att vara klar till allhelgonahelgen 2022 

 

 Nödvändiga uppdateringar på hemsidan 

Finns ej för närvarande 

 

 Egen utgivning av andra böcker 

Finns inget konkret för ögonblicket. Utgivningsrådet arbetar vidare 

 

 

 Rapport från utgivningsråd 

Kort rapport från Robert 

 

 Dansk utgåva av Tidebönsboken (TUÅ) 

Simon är klar med innehållet. Det håller nu på att granskas av den danska 

arbetsgruppen. Materialet skickas sedan till Tomas Einarsson för prisuppgifter 

Samtidigt gör Simon en sondering gällande möjligt försäljningsunderlag. 

 

 Förlagsansvarig 

En person med funktionen förlagsansvarig kommer i framtiden att behöva utses. 

Styrelsen uppmanas att bära tanken med sig. 

 

 

 



12 Pilgrim 

 Budget utfall nr 2 och 3 2021 

Utfall för nr 2 är +32000. För nummer 3 finns inte siffrorna färdiga. 

 

 Peter Halldorfs ersättning 2022 

Peters redaktörsarbete kostar idag Kommuniteten 100000 kronor per år. 

Peter föreslår att han från nästa år i stället får ersättning som skribent samt sköter 

redaktörsuppgiften ideellt. Det skulle innebära en besparing för kommuniteten på 

32000 kronor per år. 

 

 Nytt datasystem för Pilgrim 

Det system som nu finns fyller inte riktigt önskad funktion. 

En möjlighet är att gå tillbaka till det system som tidigare användes. Även ett 

ytterligare system har undersökts. De ökade kostnaden blir med dagens antal 

prenumeranter 20 kronor respektive 30 kronor per prenumerant och år. 

Robert och Joseph får i uppgift att utreda frågan vidare. 

  

13  Rapporter 

 Inget ytterligare att rapportera 

 

14  Kommande styrelsemöten 

 2021-11-27 10.30-15.30 på plats på Nya slottet. 

 Robert skickar ut förslag på ytterligare datum för våren. Ett av dem föreslås bli en lördag i 

 maj. 

 26-27 mars skulle vara möjligt som gemenskapshelg tillsammans med rådet. 

 

15  Övriga frågor 

 Inspelning av tidebönerna status 

 Andreas arbetar vidare med redigering. 

 Beslut om val av distributionskanal behöver tas inom kort.  

 Robert, Jonas och Joseph arbetar vidare med frågan. 

 

 Fråga angående ekonomiskt bidrag till privatperson 

 Jonas fördrog ett ärende gällande ekonomiskt stöd till en Kommuniteten närstående. 

 Styrelsen beslutade att, till att börja med under hösten, följa Jonas förslag. 

 

 Frånvarande som behöver få information 

Maja Karin är den i styrelsen som inte haft möjlighet att närvara. 

 

16 Ordförande förklarade mötet avslutat 

 

 

 

 

 

 

 

Vid protokollet    Ordförande    Justeras 

 

 

 

 

Niklas Lindholm   Robert Magnusson   Maria Gustafsson 


