
Styrelsemöte 2021-11-27  
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby 

Ordinarie ledamöter 
Torbjörn Alesand 
Malena Alpsten  
Robert Magnusson (ordf) 
Stefan Erikshed 
Lena Öberg (via Zoom) 
Maria Gustafsson 
Nicklas Lindholm (lämnade vid lunch) 
 
Ersättare 
Björn Hedman 
Maja Lindahl (via zoom 
 
Adjungerade 
Joseph Halldorf (lämnade vid lunch) 
Samuel Rubensson (anslöt via zoom mellan kl 11.00-11.30) 
 
 

1. Val av Sekreterare 
Till sekreterare valdes Malena Alpsten. 

2. Val av justerare 
Till justerare valdes Björn Hedman. 

3. Godkännande av dagordning 
Dagordningen godkändes. 

4. Föregående protokoll 
Förgående protokoll lades till handlingarna. 

5. Information till och från Rådet 
Förslag om en gemensamt träff för styrelse och råd den 26-27 mars 2022. 



6. Johannesakademin 
Angående lokalfrågan för Johannesakademins bibliotek så har Equemniaförsamlingen i 
Linköping erbjudit akademin att disponera två rum i gamla Baptistkyrkan. Styrelsen kommer 
att skriva avtal med Equmeniaförsamlingen. Robert och Torbjörn blev ansvariga för detta. 
Samuel anslöt till mötet vid 11-tiden och informerade utförligare om flytten av biblioteket till 
Baptistkyrkan. Vidare fördes samtal om hur mycket vi behöver renovera dessa lokalerna, om 
tilltänkta samarbetspartners mm. Vi beslutade att godkänna Samuels förslag att biblioteket 
skall flytta till Baptistkyrkan i Linköping. 

 
Vid Annandag pingstseminariet den 6 juni invigs ev det nya biblioteket i Baptistkyrkan. 
Samuel vill gärna att flytten sker efter att symposiet Ensamhet och gemenskap har varit. 
Förslag är att detta seminariet ska ligga i Linköping i anslutning till Domkyrkan och inte på 
Bjärka-Säby. 

7. Ekonomi 
Torbjörna redovisare ekonomin för perioden 2021-05-01- 2021-11-26. Resultatet för 
perioden är +230 396,81 (se bif dokument). Gåvogivandet ligger nästan enligt budget.  
Joseph informerade om prissättningen på retreaten på Vårdsnäs. Det diskuterades även om 
tillfällig hjälp med bokföringen, max fyra timmar i veckan. En grupp kommer att titta på 
kommunitetens bokföring tillsammans, Torbjörn tar ansvar för denna. Ett bokpaket kommer 
att erbjudas till de deltagare på 10-dagars retreaten den 11-21 oktober 2021 som blev 
drabbade av praktiska bekymmer. 
 

8. Planering 
Peter och Liselotte från retreatrådet vill anordna tre retreater på slottet Bjärka-Säby och en 
storretreat på Vårdsnäs HT 2022.  
 
Det fanns inget att rapportera angående ökenmässorna. 
 
Tidpunkten för generalkapitlet 2022 diskuterades och det beslutades att det ska bli den  
28–31 juli på Nya Slottet Bjärka-Säby. En rådgivande omröstning gjordes på ett 
medlemsmötet den 17 nov om vilket datum som medlemmarna föredrog och röstningen blev 
jämnt. Styrelsen beslutade efter diskussion ovannämnt datum. 

9. Administrativa frågor 
1. Medlemslista, de som får ändra i medlemslistan är ordförande, administratör och 

preses. 
2. EKiBS ordning, Robert informerade om att det blir möte om det i början av nästa år. 
3. Lokalfrågan, boklagret är flyttat till Baptistkyrkan. 
4. Robert informerade om ett nytt bokningssystem för våra retreater. 
5. Vi behöver en ny skrivare till kommuniteten, Joseph fick i uppdrag titta på vilket 

behov kommuniteten har. 



6. En adressändring har gjorts på förlaget från Nya Slottet Bjärka-Säby till Baptistkyrkan 
i Linköping. 

7. En inventering av ex ikoner kommer att göras på Nya slottet Bjärka-Säby. 

10. Personal 
Joseph lön är redan satt enligt avtal för år 2022. Robert kommer att ha ett lönesamtal med 
Jonas. Det beslutades om en löneökning för honom enligt avtal tills lönesamtal är gjort.  

11. EKiBS förlag 
Vi har gått vidare med att ta fram ett förslag om utgivning av Samuel Rubenssons bok om de 
åtta lasterna, 

 

12. Pilgrim 
Budgetutfall för nummer 2 och 3, vi ligger just nu på ett positivt resultat. Nytt datasystem för 
Pilgrim är under upphandling. 

13. Rapporter 
Inga rapporter. 

14. Kommande styrelsemöten 
Inplanerade styrelsemöte för VT 22 är den 22 jan, 3 feb, 14 maj och ev den 11 juni. Ett 
gemensamt råd och styrelsemöte är som redan nämnts inplanerat den 26-27 mars. 

15. Övriga frågor 
1. Inspelning av tidebönerna. Ev kan man ha en tidebönsapp där dessa tideböner kan 

användas. 
2. Frånvarande kommer få protokollet tillsänt. 

 
 
 
 
 
Vid protokollet                    Ordförande               Justerare   
 
 
 
 
 
 
Malena Alpsten                      Robert Magnusson                   Björn Hedman 


