
Åkerbo Församling   PROTOKOLL 

Kyrkoråd     sammanträdesdagen 

2011-02-15   

 

Art Kyrkoråd 

Tid 2011-02-15 kl 1830-2130 

Plats Församlingsgården i Linghem 

Närvarande  
Bogren, Elsie 

Carlevald, Roger, tj.ers. 

Isaksson, Britt 

Johansson, Bengt  

Karlsson, Göran 

Karlsson, Karin 

Linde, Lars 

Madsen, Britt 

Metander, Magnus, tj.ers. 

Månsson, Britten, ers. 

Stammarnäs, Johnny, ers. 

Svensson, Lena 

Sylvan, Karl Erik, ers. 

Lennman, Fredrik kh 

 

§ 1 Förklarades sammanträdet öppnat och förrättades upprop. 

 

§ 2 Till justerare valdes Göran Karlsson 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen med vissa tillägg 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna. 

 

§ 6 Diskuterades församlingsverksamheten i församlingen. De områdesansvariga 

rapporterade från de olika socknarna. Bla nämndes att det hade varit en fin vardagsgudstjänst i 

Östra Harg på Alla Hjärtans dag och en fin inspirationsdag i Samlan där Per Ingvarsson talade 

om delaktighet. Gudstjänsten i Linghem samlar mycket ungdomar. Från Ö Skrukeby 

meddelades att Kyndelsmässogudstjänsten hade varit fin med både kör från Ö Harg och 

manskör från Ö Skrukeby medverkade. 

 

§ 7 Samtalades kring värdet av konferens på Vårdnäs vilket kyrkorådet nu två år i 

rad har haft. Menade ledamöterna att detta är en god ordning som bör fortsätta där olika teman 

kan lyftas fram. 

 

§ 8 Informerade kyrkoherden om  

 personalläget i församlingen. En vakans på 

församlingsassistent sidan tynger medarbetarna i Ö Åkerbo. 

 ekonomi: bokslut 2010 är i princip klart och skall föreläggas 

revisorerna inom kort 

 fastigheter: Vattenskadan i Törnevalla personalutrymmen 

kommer att iordningställas nästkommande vecka. 

Ljudutredning från alla våra kyrkor tillställs oss inom de 

närmaste dagarna. 

 arbetsmiljö och styrdokument är nu samlade i en pärm som 

skall förvaras på pastorsexp och i Samlan. Viktigt är att dessa 

pärmar uppdateras på ett korrekt sätt. 

 Stiftet initierar projekt om IT satsning och 

Energieffektivisering för hela stiftet. 

§ 9 Beslutade kyrkorådet godkänna förelagda förslag till församlingsinstruktion. 

Skall denna tillställas både kyrkofullmäktige och domkapitlet. 
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§ 10 Lars Linde hade utifrån diskussioner på Vårdnäs sammanställt förslag på 

affisch/dagordning för kyrkmöten som nu skall hållas i februari-april. Några smärre 

justeringar gjordes. Lars Linde ser till att affischerna trycks och distribueras på lämpligt sätt, 

allt enligt områdesansvarigs önskan. 

 

§ 11 Beslutade kyrkorådet att det tillfälliga församlingsbidrag på 158.195 kr som 

erhållits från rikskyrkan skall användas för ungdomsverksamhet. Möjlighet att stödja 

ungdomar som gått ”Unga Ledare” skall utredas. 

 

§ 12 Informerade ordföranden i Ekängskommittén Magnus Metander om 

byggnationens fortgående. Kommande fredag skall konsulterna träffas tillsammans med 

arkitekt Jerk Alton och göra i ordning underlag för anbudsförfarande etapp 3. 

Förhoppningsvis skall anbud kunna presenteras vid nästa kyrkoråd. 

 

§ 13 Beslutade kyrkorådet anta Ö Hargs verksamhetsråds förslag att dela ut medel ur 

Hanna Nordströms minne till Anna Erica Ellionore Friberg, Flodingstad, Molly Linn Näve , 

Idingstad samt Viktoria Anna Cecilia Erbs, Åkerby (födda 1995-96). 

 

§ 14 Informerade kyrkoherden om tre olika skisser angående en tänkbar utbyggnad 

av Askeby skola. Rekommenderade kyrkorådet att kommunen arbetar vidare med skiss A 

eller B. 

 

§ 15 Informerade kh om Ö Hargs orgeln. I slutet av denna månad kommer 

orgelkonsulten Ulf Oldeus och gör en inventering och åtgärds förslag. Utreds också 

möjligheten att snarast placera en digital-orgel i Ö Hargs kyrka så att gudstjänster och 

kyrkliga handlingar skall kunna tillhandahållas även då läktarorgeln är ur bruk. 

 

§ 16 Diskuterades klockslag för sommarens gudstjänster. Beslutade kyrkorådet i 

likhet med förra året att huvudgudstjänst hålles kl 10, Friluftsgudstjänst kl 16 (alt kl 14) samt 

kvälls/musikgudstjänst kl 20. Särskilda skäl kan föranleda avsteg från dessa principer. 

 

§ 17 Delades ut en anmälningslista avseende deltagande på kontraktssamling i 

Vårdnäs den 26 mars då vår nye biskop kommer. 

 

§ 18 Med anledning av en skrivelse från kammarkollegiet om kompletteringar till 

hemställan om permutation av Stiftelsen Anders Alreiks stipendiefond beslutade kyrkorådet 

 att genom fastighetsreglering begära få överföra mark från Grävsten 5:1 till 

Grävsten 5:16 kallad Bergdalen, dvs att därmed få åsidosätta 

överlåtelseförbudet i föreskrifterna. 

 att den första styrelsen ska bestå av de 11 personer, som kyrkorådet utsåg till 

”styrelse” under kyrkorådet för stiftelsen vid sitt sammanträde 2010-03-15. 

 att föreslå att styrelsen därefter ska bestå av 5-11 ledamöter. Styrelseledamöter 

ska vara bosatta i det område som var Svinstad socken (=Bankekinds 

församling) då stiftelsen grundades, alternativt vara verksamhetsansvarig präst 

för Bankekinds kyrka. I övrigt föreslås stiftelselagen 2 kap gälla. 

 

§ 19 Berättade Elsie Bogren att i kyrkokassan finns ett konto som är namngivet 

”Alreikska stipendiefonden”. Bakgrunden till detta konto är att medel är insatta från Gräfsten 

och Degeryd för att uppmuntra socknens gamla. Verksamhetsrådet i Bankekind föreslår att 
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dessa medel på ca 19.000 kr läggs till Greve Axel Löwens fond som har just detta ändamål. 

Beslutade kyrkorådet i enlighet med detta förslag. 

 

§ 20 Beslutade kyrkorådet införskaffa 40 st storstil psalmböcker samt 90 

bänkpsalmböcker. 

 

§ 21 Lyfte Lena Svensson frågan om kyrkoföreståndarnas roll. Menade kyrkorådet 

att kyrkoföreståndarna självfallet må ta hjälp av kyrkvärdar och andra dugliga personer i 

socken för att kunna fullgöra sina uppgifter. Informerades om att kyrkoföreståndarna är 

inbjudna till möte den 17 februari. 

 

§ 22 Förklarades sammanträdet avslutat. 

 

Dag som ovan 

 

 

 

Fredrik Lennman  Lars Linde  Göran Karlsson 
Sekreterare   ordförande  Justerare 


