
Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby  

Organisationsnummer 802447-5645  

Protokoll från styrelsemöte 2022-02-03    

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

  

Närvarande:  

  

Ordinarie ledamöter: Robert Magnusson, Daniel Broman (Tidigare Edward),  

             Torbjörn Alesand, Maria Gustafsson, Lena Öberg, Stefan Erikshed  

  

Ersättare: Maja Karin Lindahl, Niklas Lindholm 

  

Adjungerade: Jonas Eveborn, Joseph Halldorf, Samuel Rubensson (Deltog fram till punkten 6) 

 

Jonas inledde med bön 

 

1 Val av Sekreterare 

 Niklas valdes att föra dagens protokoll. 

 

2  Val av justerare 

 Maja valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll. 

 

3  Godkännande av dagordning 

 Det utsända dagordningen genomgicks och godkändes. 

 

4  Föregående protokoll 

 Protokoll från styrelsemöte 220122 är ännu ej justerat. 

6  Information till och från rådet 

Samtal med Pingstkyrkan Linköping 

Jonas gav en bild av nuläget. Man har haft överenskommet uppehåll i samtalen från 

november 2021 till 2/2 2022. Församlingen representeras i samtalen av Monica Söderqvist, 

Per-Ola Hellberg och Caroline Nyman. EkiBS representeras av Jonas Eveborn, Robert 

Magnusson och Liselotte J Andersson. 

I samtalet 2/2 behandlades bland annat ekonomi, framtida visioner samt storleken på EkiBS 

närvaro på slottet. Från pingstförsamlingen bedömer man att en retreat per månad samt några 

möten/symposier är en rimlig nivå. Församlingen klargjorde att av EKiBS anordnad 

Söndagsmässa eller ökenmässa på regelbunden basis inte är aktuellt att fira på slottet. 

Församlingen aviserade om betydande prishöjningar från 2023.  

Samtal fördes kring om det finns något gemensamt att samlas kring i närtid. Förslag som 

lyftes var en vesper med efterföljande samtal på tisdagar.  

 

Nytt möte mellan EkiBS och församlingen är planerat till 1/3. 

 

Johannesakademin 

Samuel informerade om arbetet inom Johannesakademin, vilket består av processer runt 

flytten av bibliotek och verksamhet till gamla Baptistkyrkan samt förberedelser för 

symposium på Nya slottet 18-20 februari 2022.  

 

Samuel lämnade därefter mötet 
 



7  Ekonomi 

 

Arvode Jonas E vid speciella arrangemang 

Frågan lyftes i föregående styrelsemöte vid vilket Jonas inte närvarade. Jonas förtydligade 

nu sina tankar. Ämnet rör att Jonas ibland tillfrågas att, vid sidan om sin tjänst, ta uppdrag 

som motsvarar dem som ingår i hans tjänst som preses, så kallade sidouppdrag. Frågan är 

ej reglerad i Jonas anställningsavtal.  

Efter samtal gavs Robert och Niklas i uppdrag att formulera förslag till beslut i 

kommande styrelsemöte. 
 

 8  Planering 

 

Retreater nya priser 

Robert presenterade en mall för prissättning av EKiBS retreater. 

Styrelsen gav Robert, Torbjörn och Joseph i uppdrag att ta fram priser för höstens 

retreater i linje med detta. 

 

Som nämnts tidigare har Nya Slottet aviserat om nya priser samt förändrade rabattsatser 

för 2023. 

 
Retreater lokala matgruppen 

Gruppen kommer framöver att benämnas Måltidsgruppen, vilket bättre beskriver arbetet 

med helhetsupplevelsen av måltiden.  

Återkoppling gavs från den retreat som hittills genomförts där Nya slottet och EkiBS, via 

måltidsgruppen, haft delat ansvar. EkiBS ansvarar för måltider och allt övrigt inklusive 

vaktmästeri från fredag kvällsmat till retreatens slut.  

Genomförandet upplevdes som lyckat där det positiva att vara en del i retreaten lyftes 

fram. Man hade behövt vara några fler som delade på uppgifterna. Monica Söderqvist har 

framfört att man från Nya slottets sida ser positivt på hur helgen genomfördes och gärna 

arbetar vidare enligt detta koncept. 

Den ekonomiska uppgörelsen behöver utvärderas. EkiBS betalade hyra för slottsköket 

2000:-. Slottet drog av 500:- per retreatdeltagare. 

Två retreater samt det monastiska symposiet blir ytterligare tillfällen under våren då 

EKiBS tar motsvarande praktiskt ansvar. 

 

Fråga angående ekonomiskt bidrag till privatperson  

I styrelsemöte 210929 togs beslut om att under hösten ge ekonomiskt stöd till en 

kommuniteten närstående. Behovet av stöd kvarstår.  

Styrelsen beslutade att ge fortsatt stöd under första halvåret 2022. 
 

Gemensam helg för råd och styrelse 

Råd- och styrelsemöte planeras i gamla Baptistkyrkan i Linköping 26-27 mars 2022. 
 
 9  Administrativa frågor 

  Inga frågor fanns att behandla 

 

 10  Personal 

Jonas gav en inblick i sin arbetssituation. 



11 EKiBS förlag  

     Tidebön för en dag – nytryck 

     Jonas hoppas att hinna skriva förord så detta är klart under februari månad. 

 14 Kommande styrelsemöten 

  26-27 mars på plats i Baptistkyrkan Linköping tillsammans med Rådet. 

  14 maj och 11 juni med starttid 10.30 antingen på plats eller via Zoom.  
 

 15 Övriga frågor 

 

Frånvarande som behöver få information  

Björn och Malena är de i styrelsen som inte haft möjlighet att närvara. 

 

Inspelning av Tideböner 

Förslag har inkommit att använda en befintlig app som verktyg för att tillgängliggöra våra 

inspelade tideböner. Robert ber IT-gruppen ge ett utlåtande om denna lösning samt även 

konsulterar även Gabriel Fjellander, som byggt den app i vilken EKiBS tidegärdsböcker 

finns tillgängliga i text. 

 

 16 Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 

 

 

Vid protokollet    Ordförande   Justeras 

 

 

Niklas Lindholm   Robert Magnusson  Maja Karin Lindahl 
 


