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Rapport nr. 5/2018 
  

Rapport fra KEKs styremøte 31. mai-4. juni 2018  
v/Andreas Henriksen Aarflot  
  
Det avtroppende styret i Konferansen av europeiske kirker (KEK) hadde sitt siste møte 31. 
mai-4. juni 2018.  
 

 
Det avtroppende styret som blir takket av på KEKs generalforsamling 5. juni 2018. Foto: Albin Hillert/CEC 
 
Rapport fra generalsekretær og president 
 
Generalsekretæren og presidenten orienterte begge styret om aktiviteter siden sist. 
Presidentskapet og generalsekretæren hadde avlagt et besøk til Den rumenske patriarken for å 
diskutere samarbeidsprosjekter og manglende betaling av medlemskontingent. De ble der 
enige om noen samarbeidsprosjekter i forbindelse med det rumenske formannskapet i EU 
første halvår i 2019. Presidentskapet og generalsekretæren hadde også avlagt et besøk til Den 
økumeniske patriarken i Konstantinopel, som fortsatte å uttrykke sin støtte til KEK, men som 
dessverre ble forhindret fra å delta på generalforsamlingen. I forlengelse av presidentens 
rapport ga flere styremedlemmer uttrykk for at KEK bør styrke sitt samarbeid med Middle 
East Council of Churches. 
 
Generalsekretæren orienterte også om at KEK i samarbeid med Den islandske kirken hadde 
fungert som en katalysator for et interreligiøst seminar i forbindelse med et lovforslag i det 
islandske Alltinget om å forby omskjæring av gutter, som blant annet inkluderte 
alltingsrepresentantene som hadde fremmet lovforslaget. Kort tid etter seminaret ble 
lovforslaget trukket. 
 
På forrige styremøte hadde styret understreket viktigheten av at generalsekretæren sørget for å 
få på plass de obligatoriske stabsreguleringene som forrige generalsekretær ikke hadde fulgt 
opp implementeringen av. Generalsekretæren rapporterte imidlertid om at det ikke hadde latt 
seg gjøre å få dette på plass etter marsmøtet på grunn av stabens omfattende reisevirksomhet. 
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Personalsituasjonen 
 
Styret ble i en lukket sesjon orientert om personalevalueringen personalkomiteen hadde gjort 
av to av eksekutivsekretærene i KEK, samt om den personalevalueringen presidentskapet 
hadde gjort av generalsekretæren siden sist. Styret ble også orientert om at en av 
eksekutivsekretærene i KEK, Frank Dieter-Fischback, som har vært utlånt fra CPCE til KEK 
for å jobbe med sosialetiske spørsmål, har en kontrakt som går ut ved slutten av året. 
Innholdet i personalevalueringene blir kommunisert til det nye presidentskapet i KEK i 
etterkant av generalforsamlingen. 
 
Godkjenning av samarbeidsavtaler med kristne råd 
 
Etter Budapest-generalforsamlingen har man opplevd KEKs forhold til kristne råd som noe 
uavklart. Styret hadde tidligere tatt initiativ til å inngå samarbeidsavtaler etter forhandlinger 
med de kristne rådene, og styret godkjente de fremforhandlede samarbeidsavtalene i dette 
møtet. 
 
Respons fra KEK og CCME til Kirken – på vei til en felles visjon 
 
KEK-styret vedtok å formelt sende inn et dokument om migrasjon og ekklesiologi – et 
europeisk perspektiv til Kirkenes verdensråd, som en respons på Kirken – på vei til en felles 
visjon. Dokumentet hadde tidligere blitt godkjent av CCMEs eksekutivkomité.  
 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Brussel 5. oktober 2018 
 
Konstitusjonsendringene ble vedtatt av generalforsamlingen 2. juni 2018. Som en følge av 
dette avholdt det avtroppende, fortsatt sittende styret en siste sesjon mandag 4. juni 2018, hvor 
det gjorde vedtak om å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i Brussel 5. oktober 
2018. Generalforsamlingen vil avholdes via fullmakt, slik at medlemskirkene gir fullmakt til 
de tre presidentene for at disse kan stadfeste konstitusjonsendringene vedtatt av Novi Sad-
generalforsamlingen foran en notarius publicus, noe som er påkrevd etter belgisk lovgivning. 
Det blir med andre ord ikke en fullstendig generalforsamling, kun formell sandpåstrøing. 
 
 
Oslo, 7. august 2018 
Andreas Henriksen Aarflot 



Rapport nr. 15/2018 
 
Rapport fra ekstraordinær generalforsamling i Konferansen av europeiske 
kirker 5. oktober 2018 
v/Andreas Henriksen Aarflot 
 
Den 5. oktober 2018 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Konferansen av 
europeiske kirker (KEK) i Brussel. Formålet var å stadfeste konstitusjonsendringene KEK-
generalforsamlingen i Novi Sad vedtok foran en notarius publicus, noe som er påkrevd etter 
belgisk lovgivning.  
 

 
 
KEK-president Christian Krieger og visepresidentene biskop Guli Francis-Dehqani og 
metropolitt Cleopas av Sverige og Hele Skandinavia utgjorde generalforsamlingens delegater, 
med fullmakt fra totalt 68 medlemskirker. Den norske kirke var representert ved Christian 
Krieger etter fullmakt. I tillegg var KEKs generalsekretær, generalforsamlingens to juridiske 
rådgivere, inkludert undertegnede, og en referent til stede. Det samme var notarius publicus 
og KEKs to advokater. Generalforsamlingen stadfestet som forventet konstitusjons-
endringene. Forberedelsene av generalforsamlingen ble ivaretatt av de to juridiske rådgiverne 
i samarbeid med advokatene og inkluderte en svært tidkrevende kvalitetssikring av 
fullmaktsskjemaene.  
 
Oppfølging 
 
Belgisk lovgivning krever at det avholdes en årlig generalforsamling for å godkjenne 
regnskap og vedta budsjett, men KEK avholder kun fysisk generalforsamling hvert femte år. 
De årene det ikke avholdes en fysisk generalforsamling, blir generalforsamlingen avholdt 
gjennom en skriftlig prosedyre. En av konstitusjonsendringene medfører at hver 
medlemskirke som hovedregel blir representert i den skriftlige prosedyren av én delegat. Etter 
forslag fra Mellomkirkelig råd, bør Kirkerådet derfor oppnevne en delegat til å ivareta denne 
oppgaven. Antageligvis vil det være mest hensiktsmessig at det blir generalsekretæren i 
Mellomkirkelig råd. 
 
 
Oslo, 16. november 2018 
Andreas Henriksen Aarflot 
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