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         Rapport nr. 34/2013 

 

Rapport fra styremøte i KEK 

26.-29. november 2013 i Genève 
v/Andreas Henriksen Aarflot 

 

Det nyvalgte styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) hadde sitt første ordinære møte 

i slutten av november. Siden det var første møte etter generalforsamlingen, var oppfølgingen 

av organisasjonsendringene vedtatt på generalforsamlingen (GF) i Budapest sentral.  

 

Møtet var preget av en åpen og god tone innad i styret. At styret kun består av 20 personer 

mot den tidligere sentralkomiteens 40 personer, bidro nok til bedre arbeidsforhold for styret.  

 

Generalforsamlingens finanser 

Den forrige GF-en som var i Lyon, gikk med et stort underskudd, og det var derfor gledelig at 

årets GF i Budapest kunne presentere et langt bedre resultat, med et overskudd på € 136 000 

som foreslås å benyttes for å bygge opp reserver til neste GF, og for å bygge opp reserver for 

KEK (forslagene går videre til behandling i budsjettkomiteen med sikte på beslutning i styrets 

junimøte 2014).   

 

Integrasjon mellom CSC og KEK 

I dag består KEK av Generalsekretariatet og den tidligere Dialogkommisjonen som holdt til i 

Genève, registrert etter sveitsisk lovgivning, og Church and Society Commission (CSC) som 

holder til i Brussel og Strasbourg, og er registrert etter belgisk lovgivning. I tillegg 

samarbeides det nært med Kirkenes Migrantkommisjon i Europa (CCME), som jeg kommer 

tilbake til i neste avsnitt. Vedtakene fra GF i Budapest innebærer at Genèvekontoret og 

kommisjonene skal legges ned, og at ressursene samles ved et hovedkontor i Brussel innenfor 

den samme belgiske lovgivningen som skal videreføre arbeidet. Det opprettholdes fortsatt et 

kontor i Strasbourg. For å tilfredsstille belgisk lovgivning har CSC formelt sett autonomi fra 

KEK, men kommisjonens plenum/generalforsamling oppnevnes av KEK-styret.  

 

CSCs eksekutivkomité møttes uken før styremøtet, og lederen var til stede på styremøtet og 

presenterte et viktig forslag til videre prosess med integrasjon mellom de sveitsiske og 

belgiske kontorene. Basert på juridiske råd fra Belgia, skisserte de to muligheter.  

 

1. Innkalle en CSC-generalforsamling (Plenary) som oppløser CSC som organisasjon i 

Belgia, og etablere en ny KEK-organisasjon i Belgia som overtar CSCs eiendommer 

og midler. En slik prosess ville innebære at eiendom overføres fra en juridisk person 

til en annen, medføre skatt for overdragelsen i tillegg til kostnader i forbindelse med 

nedleggelse og opprettelse av en ny organisasjon. Denne løsningen ble ikke anbefalt. 

 

2. Innkalle en CSC-generalforsamling (Plenary) som endrer den nåværende CSC-

konstitusjonen slik at den blir erstattet med KEKs konstitusjon vedtatt i Budapest 

(med enkelte overgangsbestemmelser endret). Generalforsamlingen bekrefter samtidig 

valget av styret som ble valgt i Budapest som styret i det nye KEK.  

 

3. Generalforsamlingen skjer i Belgia i desember 2014 med en notarius publicus til stede 

i forbindelse med KEK-styrets desembermøte. KEK overtar dermed automatisk 

eiendelene og midlene til CSC uten ekstra kostnader, og CSCs nåværende strukturer 

og arbeidsgrupper blir slettet. Etter at en belgisk kongelig resolusjon har bekreftet 

endringene, kan nye KEK starte sitt arbeid. KEKs styre kan samtidig vedta å legge ned 

Genève-kontoret, men dette må avklares nærmere etter juridisk rådgivning fra Sveits. 
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CSC anbefalte at styret gikk inn for forslag 2, og skisserte en plan for hvordan dette kunne 

implementeres med beslutninger i KEK-styret og CSC-eksekutivkomiteen i juni og general-

forsamling/styremøte i desember 2014. Som et ledd i fusjonsprosessen ble det også anbefalt at 

KEKs generalsekretær fra 1. januar 2014 blir linjeleder for Brusselkontorets stab. KEK-styret 

vedtok å følge anbefalingen, og prosessen går dermed videre til formelle vedtak i juni og 

desember 2014. 

 

KEK og CCME 

CCME og KEK hadde en avtale om at CCME skulle integreres i KEK, men på bakgrunn av 

Lyon-generalforsamlingens vedtak om å gjennomgå organisasjonsstrukturen med tanke på 

endringer, ble prosessen lagt på is. Til forskjell fra CSC er CCME i dag fortsatt en selvstendig 

organisasjon, og veien videre for sammenslåing/samarbeid er derfor åpen. CCME og KEK-

styret er enige om å sette ned en forhandlingsgruppe med representanter fra hhv. KEK og 

CCME for å utforske veien videre, og styret oppnevnte presidenten, generalsekretæren og et 

styremedlem til å være våre representanter i forhandlingsgruppen. Målet er at forhandlings-

gruppen skal ha klart et beslutningsgrunnlag til KEK-styremøtet og CCME-

generalforsamlingen som begge er i juni 2014. 

 

Standing Orders 

Forslag til Standing Orders (regelverk for styret og organisasjonen generelt, utenom 

generalforsamlingen) ble sendt styremedlemmene kun en uke før styremøtet, og forslaget 

inneholdt en del uklarheter. Det kom mange innspill til endringer og forbedringer, og 

presidentskapet foreslo derfor at de først vedtas på neste styremøte i juni 2014, noe de fikk 

tilslutning til. Inntil videre har bestemmelsene en midlertidig gyldighet. På bakgrunn av 

innspill til forslaget på styremøtet, ble undertegnede samtidig oppnevnt til å assistere 

generalsekretæren med å utarbeide et revidert forslag til neste møte. 

 

Partnerorganisasjoner  

Den nye konstitusjonen i Budapest vedtok å endre kategorien assosierte medlemmer til 

partnerorganisasjoner, og måten det ble håndtert på GF med en lukket sesjon, var nok ikke 

spesielt tillitsvekkende overfor disse organisasjonene. I den nye bestemmelsen i konstitu-

sjonen om partnerorganisasjoner er det fastslått at partnerorganisasjonenes rettigheter og 

plikter skal fastsettes av KEK-styret etter felles konsultasjon med disse organisasjonene. For å 

bygge tillit etter GF og for å gjøre tilpasninger til hver enkelt partnerorganisasjon, ble det 

vedtatt å gå i forhandlinger med organisasjonene for å utarbeide en ”gentleman’s agreement” i 

form av et Memorandum of Understanding mellom KEK og partnerorganisasjonene hvor man 

blir enige om forventninger, rettigheter og plikter for samarbeid. 

 

Ungdomsorganisasjoner og ungdomsarbeid i KEK 
Etter GF har KEK fått tilbakemeldinger om at Ecumenical Youth Council of Europe (EYCE) 

har valgt å trekke seg som partnerorganisasjon, men med en åpning på gløtt for videre 

samarbeid. World Student Christian Federation – Europe har samtidig gitt tilbakemelding om 

at de ønsker å forbli en partnerorganisasjon. Disse er blant partnerorganisasjonene/tidligere 

assosierte medlemmer, og det vil søkes å oppnå samarbeidsløsninger og Memorandum of 

Understanding med disse også. For EYCEs del planlegges det å møte deres eksekutivkomité i 

februar for å forsøke å reparere forholdet.  

 

GF gikk inn for å etablere en felleskomité mellom KEK og ungdomsorganisasjonene (gjelder 

EYCE, WSCF-E, YMCA, YWCA, m.fl.), men da situasjonen er litt uavklart med disse 

organisasjonene, ble en slik oppnevning satt på vent. Styret gikk ellers inn for at KEKs 

generalsekretær og fagrådgivere (Executive Staff) skal arrangere et årlig møte med 

ungdomsorganisasjonene for å se på hva ungdomsorganisasjonene kan bidra med i KEKs 

programarbeid. Det ble framhevet at det er viktig at ungdom og eksisterende 
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ungdomsorganisasjoner blir involvert i KEKs programarbeid, mer enn at KEK selv skal starte 

et eget europeisk ungdomsprogram. 

 

Valg av varamedlemmer (proxys)  

Den nye konstitusjonen innebærer at varamedlemmer til styret skal velges på GF. Fordi det 

var den gamle konstitusjonen som gjaldt ved valget i Budapest i sommer, var det tatt med i 

overgangsbestemmelsene at styret selv skulle oppnevne varamedlemmer til styret etter 

konsultasjon med kirkene som er representert i styret. Vår danske venn Christian Roar 

Pedersen ble valgt som undertegnedes varamedlem.  

 

Valg av komiteer 

Det ble også valgt budsjettkomité, personalkomité, nominasjonskomité og representanter til 

felleskomiteen med Den europeiske katolske bispekonferansen (CCEE). Spesielt bør det 

nevnes at Michael Bubnik ble valgt som styrets kasserer (Treasurer) med et særlig ansvar for 

KEKs økonomiarbeid, bl.a. gjennom å lede budsjettkomiteen og være medlem i personal-

komiteen. Det kan også nevnes at våre finske venner fikk en representant i budsjettkomiteen. 

 

Organisasjonskart 

Det ble presentert et organisasjonskart over en mulig fremtidig organiseringsmodell (se 

nedenfor), hvor det etableres programmer og arbeidsgrupper for å ivareta programarbeidet 

som før ble ivaretatt av kommisjonene. Et forslag til mulige programmer for Europaspørsmål, 

for Menneskerettigheter, for Migranter i Europa, for Ekklesiologi og teologi og for 

Økumenisk og interreligiøs dialog. I diskusjonen ble det foreslått å erstatte betegnelsen 

arbeidsgruppe med en annen betegnelse for å understreke at evt. programkomiteer er viktige, 

men dette skal det arbeides videre med. 

 

 
 

Finanser og medlemskontingenter 

Budsjettet for 2014 og regnskap fra 2012 var allerede godkjent av den gamle sentralkomiteen, 

og endelig regnskap for 2013 var ikke klart ennå. Styrets rolle var derfor ikke å fatte 

beslutninger, men å sette seg inn i finansene. Det er tydelig at forenklingen av strukturer også 

vil gjøre finansene mer transparente, noe styret understreket betydningen av. 
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Styret vedtok også å sette i gang en prosess i samarbeid med budsjettkomiteen og i 

konsultasjon med medlemskirkene, for å gjennomgå medlemskontingentene i organisasjonen 

slik at vi ikke opererer med urealistiske budsjetteringer med sikt på implementering fra januar 

2016.  

 

Rapport fra programarbeidet i CSC og CCME 

Koordinatoren i CSC og generalsekretæren i CCME orienterte styret om programarbeidet som 

gjennomføres. På et møte hvor det var mye fokus på organisering og overgangsordninger, var 

det godt å få litt tid til å se hva KEK faktisk gjør når organisasjonen kun ser innover. CSC 

gjør et viktig, men også vanskelig, arbeid med dialog med de europeiske institusjonene. 

CCME gjør et viktig arbeid med Romfolket, settlement av flyktninger og problematikk 

knyttet til Europas yttergrenser (jf. bl.a. Lampedusa). 

 

Uttalelser 

KEK-styret vedtok også fire offentlige uttalelser: En om Syriske flyktningers tilgang til 

sikkerhet i Europa, en om Fattigdom og sosial ekskludering, en i anledning valget av nytt EU-

parlament i 2014 og en i anledning 100-årsmarkeringen av folkemordet i Armenia. 

 

Diverse annet 

I tillegg til dette nevnte ble det diskutert prosedyrer for opptak av medlemmer og 

partnerorganisasjoner, ivaretakelse av KEK-arkivet ved flytting, samarbeid med nasjonale 

kristne råd, kommunikasjon, evt. deltakelse i GlobeTheoLib og samarbeid med CPCE/GEKE. 

De neste møtene i styret er 2.-5. juni og 3.-6. desember 2014 (det siste kombineres altså med 

CSC GF). 

 

 

Genève/Oslo, 05.12.13 

AHAA 
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