Bilaga 2

Kommentarer till Stadgar för X-kyrkan
Grunddokumentet för X-kyrkan består av två
delar; ”Teologisk grund” och ”Stadgar”. Dessa
båda delar kompletterar varandra och i vissa
avseende återkommer formuleringar i båda
delarna. Så finns t.ex. definitionen av vad
X-kyrkan är med samma formulering i både
teologisk grund och i stadgarna.
§ 1.2 När det gäller beslutet att bilda den nya
kyrkan ser det lite olika ut i de respektive
samfunden. I Missionskyrkan kan kyrkokonferensen endast ge rekommendation till
församlingarna att bilda den nya kyrkan. I
Baptistsamfundet tänker man sig att beslutet
blir att samfundet går in i den nya kyrkan och
att församling som inte önskar tillhöra den nya
kyrkan kan avstå och efter vederbörlig handläggning skiljas från Svenska Baptistsamfundet. I Metodistkyrkan är det Årskonferensen
(där alla församlingar finns representerade)
som tar beslut om att Metodistkyrkan skall
vara med och bilda den nya kyrkan och de församlingar som ev. inte vill vara med får ta egna
beslut om detta i efterhand. I den nya kyrkans
stadgar måste detta anges, och även de gamla
samfundens tidigare namn måste av juridiska
skäl finnas med i texten.
§ 2.1 De församlingar som tillhör något av de
tre bildarsamfunden då X-kyrkan bildas behöver inte göra någon formell ansökan om att
ansluta sig till X-kyrkan. Däremot behöver de
justera sina stadgar så att det anges att församlingen tillhör X-kyrkan och att man anslutit sig
till X-kyrkans grunddokument.
§ 2.2 Många har frågat efter hur X-kyrkan
kommer att handskas med församlingar som
har relationer till andra samfund än dem som
nu bildar X-kyrkan. Dessa kommer att ha en
naturlig plats även i den nya kyrkan på motsvarande sätt som de haft i tidigare relationer till
något/några av grundarsamfunden.
§ 2.3 Detta öppnar för möjligheten att pionjärverksamhet skall kunna ha en relation till
X-kyrkan och få dess stöd under tiden som
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man söker sina former även innan man formellt bildat en församling. Man kan tänka sig
att kyrkokonferensen beslutar ge sådan ”kristen gemenskap” yttranderätt i konferensen,
men att den saknar rösträtt.
§ 3 När det gäller de olika externa relationer
som X-kyrkan skall ha har det framkommit
synpunkter att eftersom X-kyrkan har en ekumenisk bas bör de ekumeniska relationerna
nämnas först. Den ordning som finns i stadgarna är dock inte tänkt att återspegla någon
form av rangordning av hur viktiga olika relationer är.
De internationella relationer som nämns i
stadgarna är främst de tidigare samfundsrelaterade globala relationerna samt ett par europeiska relationer som upplevts viktiga. Det finns
även andra europeiska och globala organisationer man kan tänka sig att X-kyrkan vill tillhöra, t.ex: Conference of European Churches
(CEC) och Community of Protestant Churches in Europe (CPCE). Detta är något som får
beslutas då kyrkan har bildats och som är tänkt
att ingå i den delagationsrätt som kyrkokonferensen ger till kyrkostyrelsen (§ 10 l).
De olika organisationer som nämns i denna
paragraf måste naturligtvis själva ta sina beslut
om att X-kyrkan beviljas tillhörighet. Skrivningen i paragrafen förutsätter att så sker, men
det kan bli annorlunda om någon av organisationerna väljer att inte låta X-kyrkan bli med.
Relationen som ”Affiliated United Church” i
förhållande till The United Methodist Church
är av annat slag än övriga internationella relationer och måste därför ha en egen punkt i
stadgarna. Relationen i sig binder inte X-kyrkan till UMC på något annat sätt än att båda
kyrkorna erkänner varandra och kan ha glädje
av resurser som finns i respektive kyrka. Vilka
konsekvenser relationen kan ha på europeisk
nivå får bli en överenskommelse mellan X-kyrkan och den nordeuropeiska Centralkonferensen inom UMC. Från UMC:s Centralkonferens
finns önskemål om ”a mutual covenant”. Även
här förutsätter relationen ett beslut i UMC:s
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högsta beslutande organ, Generalkonferensen. församlingar någon representation, återspeglar
Det som sägs i UMC:s kyrkoordning om vad församlingarnas storlek och samtidigt inte gör
att konferensen blir alltför stor. Det är ett fåtal
en ”Affiliated United Church” är, är följande:
församlingar som ”drabbas av” begränsningen
a) En självstyrande kyrka som har formats
av antalet ombud. För att tillmötesgå detta har
genom en förening av två eller flera
maxantalet ombud höjts till tio.
samfund varav åtminstone ett skall ha varit
Även yttranderätten har engagerat och där
relaterat till UMC eller något av de samfund
föreslås nu att endast de som är valda ombud
som bildade UMC.
eller som i övrigt nämns i stadgarna har rätt att
b) Varje ”Affiliated Church” har rätt att sända
yttra sig.
två delegater, en pastor och en lekman,
Från flera MK-församlingar har framförts
till UMC:s Generalkonferens. De skall ha
att det bör anges att församlingens pastor skall
samma rättigheter som övriga delegater,
vara ett av ombuden till kyrkokonferensen.
inklusive rätt till medlemskap i kommittéer,
Detta kan möjligen vara en allmän rekommenförutom rätt att rösta. Om en sådan kyrka
dation, men behöver fördenskull inte finnas
har mer än 70 000 medlemmar äger den
med i stadgarna. Den lokala församlingen kan
rätt att sända ytterligare en delegat. Minst
naturligtvis välja att reglera detta i sina egna
en av de tre skall vara kvinna. Biskopen
stadgar.
eller ledaren för den förenade kyrkan
kan inbjudas av UMC:s Biskopsråd till
§ 6.4 Det har efterfrågats vilken ordförande som
Generalkonferensen.
avses och som har utslagsröst vid lika röstetal.
(Northern Europe & Eurasia Book of
Man skulle kunna ange att det är kyrkonferenDiscipline 2009 § 570.3)
sens ordförande, men detta skulle innebära att
§ 4 Många inom Missionskyrkan har efterfrå- om en av de vice ordförandena just då håller i
gat ”Beredningsutskott” bland de organ som klubban kan det bli problem. Tanken är att den
skall finnas inom kyrkokonferensen. Ett sär- som vid ett givet tillfälle är ordförande är den
skilt utskott, med koppling till revisorerna och som har utslagsrösten. Detta gäller även om
med verksamhetsgranskande uppgifter, skall vederbörande inte skulle vara ombud i konenligt detta förslag väljas av kyrkokonferen- ferensen. Ordförande röstar då inte vid något
sen (§ 18.5). Utöver detta kan hela konferensen annat tillfälle än just vid lika röstetal, vilket för
delas in i utskott som har att granska olika delar övrigt är ytterst ovanligt.
av verksamheten. Detta innebär att kyrkokonferensen varje år har att besluta hur man organiserar sitt arbete. Mer om detta under senare
paragrafer.

§ 6.1&2 Representationen till kyrkokonferensen
har engagerat många. Det handlar om att hitta
en balans mellan en representation som ger alla

§ 7.1b Den enskildes rätt att skicka motioner till
kyrkokonferensen är nog den enskilda paragraf
som kommenterats av flest remissvar. Det har
varit både negativa och positiva reaktioner på
detta. De som varit negativa anför att det är
församlingarnas årsmöte och att det skulle bli
ohanterligt med många motioner. Detta motsägs av dem som tycker att det handlar om en
bred demokrati och det faktum att detta hanterats inom UMC utan några större svårigheter.
Metodistkyrkan har, såväl nationellt som
internationellt, den bestämmelsen att varje
enskild medlem kan skicka motioner till Årskonferenser, Centralkonferenser och Generalkonferens. När det gäller Generalkonferensen
innebär det att c:a 11 miljoner metodister har
möjlighet att skicka motion till konferensen
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§ 5 Det finns olika uppfattningar om hur bindande ett beslut i kyrkokonferensen skall vara
för X-kyrkans församlingar. Flera MK-församlingar har framfört att det måste vara möjligt
för kyrkokonferensen att ta beslut som inte
bara är att betrakta som rekommendationer för
församlingarna, utan är tydliga riktlinjer som
förhindrar att det blir ”vildvuxet” ute i församlingarna.
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som möts vart fjärde år. För att hantera detta
delas konferensens 1000 delegater in i ”Legislative Committées” med olika ansvarsområden bland alla motioner (c:a 1500) och frågor
som kommit in. Om en sådan kommitté är
överens är dess beslut det som gäller för hela
konferensen och det är bara frågor där kommittén inte når föreskriven enighet som sedan
kommer upp till behandling i plenum. Motsvarande arbetssätt används, fast i mindre
skala, även i Centralkonferenser och Årskonferenser. En motsvarande hantering skulle
kunna vara möjlig även i X-kyrkan och kan då
bli föremål för beslut vid konferensens öppnande (§ 8.3).
§ 8.3 Med ”Konferensens arbetssätt” avses att
konferensen kan besluta om en ev. indelning i
beredningsgrupper som har att behandla olika
ärenden som kommit till konferensen. Det kan
även innefatta beslut om utökad yttranderätt,
tidsbegränsning av inlägg, om att viss del av
lokalen skall vara reserverad för röstberättigade och andra liknande beslut.
§ 8.11 & 12 Det finns olika uppfattningar huruvida ordförande skall väljas separat eller väljas
bland dem som redan valts att ingå i kyrkostyrelsen. Det är under alla omständigheter
lämpligt att uppdraget som ordförande endast
gäller för ett år i taget. Utifrån detta förslås att
ordförande väljs först och därefter resten av
styrelsens övriga ledamöter som väljs för treårsperioder. Ledamöterna i X-kyrkans första
styrelse kommer att ha olika mandatperioder.
Stadgarna ger möjlighet till att antalet ledamöter i styrelsen kan variera mellan 10 och 14,
förutom ordförande. Tidigare stadgeförslag
beskrev en styrelse med tolv ledamöter där en
tredjedel skulle väljas varje år. En styrelse med
flexibel storlek kräver en annan formulering
avseende hur många som skall väljas varje år.
Om en kyrkokonferens beslutar att reducera
styrelsens storlek från t ex 14 till 10 kan konsekvensen bli att endast ett fåtal personer kan
väljas. Föreliggande förslag till stadgar anger
att "varje år väljs det antal som krävs utifrån
det antal ledamöter som konferensen beslutar"
(se § 9.1).
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§ 9.2 Kyrkostyrelsen och kyrkoledaren kan
sägas utgöra två delar av kyrkans ledarskap.
Det är kyrkostyrelsen som har det formella förtroendet att leda det operativa arbetet mellan
konferenserna och kyrkoledaren är kyrkans
andliga ledare. I stadgarna förutsätts ett samspel mellan kyrkostyrelse och kyrkoledare.
Kyrkoledaren har i och med detta möjlighet att
påverka beslut i kyrkostyrelsen och kan även få
sin särskilda mening antecknad till kyrkostyrelsens protokoll (§ 11.3).
§ 13 Det finns många olika uppfattingar om hur
lång mandatperiod som skall gälla för kyrkoledare. Det som nu föreslås är en återgång till det
som arbetsgruppen föreslog. Det ger samma
totala möjliga period på 12 år, men en kortare
första period gör det möjligt att göra nytt val
tidigare om man upplever att det inte fungerar.
Det finns några som framfört synpunkten att
det inte behöver stå att kyrkoledaren skall vara
pastor. De flesta är dock överens om att det
skall vara en pastor även om man inte tycker
att det behöver nämnas.
Vid val av kyrkoledare finns många som
gärna ser att det finns fler kandidater och att
det öppet redovisas vilka som varit föreslagna.
I föreliggande stadgar finns möjlighet till detta,
men det är upp till kyrkostyrelsen att avgöra
om man vill nominera mer än en person.
§ 14 De biträdande kyrkoledarna är tänkta
att kunna ha olika ansvarsområden. Det kan
innebära ett särskilt ansvar för en region inom
kyrkan, men kan även handla om andra centrala funktioner i X-kyrkan. Även i detta fall är
det förmodligen mest naturligt att de flesta av
de biträdande kyrkoledarna är pastorer, men
det kan finnas ansvarsområden som bättre
lämpar sig för en diakon att ansvara för.
§ 15 Den regionala närvaron kommer att hanteras i särskild ordning och denna paragraf får
ses som ett uttryck för att en regional närvaro
skall förekomma, men har inte något slutgiltigt
svar på hur denna skall se ut.
§ 17.2 Som en konsekvens av ordningsföljden
vid val av ordförande och kyrkostyrelse får val-
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beredningen först föreslå ordförande. Det har
framkommit synpunkter på om det är bra eller
inte att ha fler förslag än antalet platser som
skall fyllas. Med nuvarande förslag på formulering ges möjlighet, men det är inte tvingande
för valberedningen att ta fram fler personer.
Med uttrycket ”kyrkans mångfald” avses att
man vid val ska ta hänsyn till könsfördelning,
geografisk spridning, åldersfördelning och
andra liknande faktorer.

§ 18.5 Som ett svar på önskemål om ”beredningsutskott” föreslås här att ett verksamhetsgranskande utskott knyts till revisorerna. Det
är därigenom revisorerna som har det övergripande ansvaret, men utskottet avlastar dem i
granskning av verksamheten.
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§ 21 Redan idag finns en särskild relation
mellan Svenska Missionskyrkan och Svenska
Frälsningsarmén. Denna relation förutsätts
kunna leva vidare inom X-kyrkan och måste
§ 17.3 De som är medlemmar i någon av grun- därför på något sätt regleras i stadgarna. Texten
darsamfundens församlingar räknas som med- i denna paragraf följer det som tidigare angavs i
lemmar i X-kyrkan och är därmed valbara, även Svenska Missionskyrkans stadgar.
om alla formella beslut i församlingar inte
hunnit tas. Detta gäller även pastorer inom
Metodistkyrkan som inte tillhör någon försam- För innehållet i kommentarer till Teologisk
ling, utan har sitt medlemskap i Årskonferen- grund för X-kyrkan och Stadgar för X-kyrkan
sen fram till dess att alla formella beslut om att svarar den remissgrupp som bestått av Olle
Metodistkyrkan i Sverige inte längre är en del Alkholm, Håkan Englund, Lasse Svensson och
Ann Westblom.
av UMC är tagna.
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