
TOARPS KYRKLIGA 
SAMFÄLLIGHET 
Kyrkonämnden 

Tid: 
Plats: 

Beslutande: 

Övriga: 

Protokoll 1(4) 
2009-02-19 

Torsdagen den 19 februari 2009, kl 18.00-] 8.30. 
Toarps församlingshem 

Gun Johansson, ordforande 
Gunilla VariIdengen 
Solveig Andersson 
Inga-LiJJ Samuelsson 
Gösta Eriksson 
Mildred Svenningsson 
Lennart Erixon 
Christer Wikner, Kyrkoherde 

Hans Erik Karlsson, sekreterare 

Protokollet omfattar paragraferna 1.1 - 7. 

ANSLAGSBEVIS 

Organ: Kyrkonämnden Sammanträdesdatum : 2009-02-19 

Datum får anslags uppsättande: 2009-02-27 Datum for anslags nedtagande: 2009-03-23 

Protokollet fårvaras på kyrkoförvaltningen 
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INLEDNING 

1.1	 Ordforanden hälsar välkommen och fOrklarar sammanträdet för öppnat. 

1.2	 Sekreterare fOnättar upprop. 

1.3	 Till justelingsperson väljs Lennart Erixon. Justeling äger rum torsdagen den 26 
februari 2009 på kyrkoförvaltningen. 

1.4	 Liggande dagordning fastställes efter tillägg av övrig fråga, punkt 6.1 som ett 
beslutsärende: Fastställande av kostnad fOr icke kyrkotillhöriga gällande begravning. 

1.5	 Föregående protokoll gås igenom och lägges till haodlingama. 

2	 ',::: elegationsärenden 

2.1	 Återträff for Hans Erik Karlsson gällande chefsutbildning, Säby Säteri, 12-]3/11 2008 
Kostnad 4.500:- inkl. logi och kost. Resa tillkommer. 

3	 Anmälningsärendel; 

3.1	 Avta) mellan Skara sti ft och Tom-ps kyrkliga samfällighet gällande telefonsjälavård 
godkännes. 

4	 BESLUTSÄRENDEN 

4.1	 Skrivelse angående ledig lokal 
(Bilaga) 

En skri vel se, daterad 2008-1 1- 12 av El j sabeth Krantz, Ani ta Persson och Caroline 
Nordblad las upp till behandling gällande ledjg lokal i centrum av DaJsjöfors. 
Skrivelsen har behandlats i arbetsutskottet 2008- J 2-02. Arbetsutskottet har föreslaget 
att undertecknade av skrivelsen kan utgöra en arbetsgrupp som ska diskutera frågan 
vidare och for att på sikt se om lämpliga arbets fonn er och lokal kan finnas in mot 
centrum av Dalsjöfors. Efter möjligheter till frågor anser ledamöterna att beslut kan 
fattas i ärendet. 
Kyrkonämnden beslutarI 
i enlighe med arbetsutskottets fOrsJag, 
at', 
skrivelsens undertecknare skall utgöra en arbetsgrupp för att diskutera frågan 
vidare och för att på sikt se om lämpliga arbetsformer och lokal kan finnas in 
::not centrum aY Dalsjöfors. 

Jus	 'ngsper~ . J 

~ 
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4.2 Bidrag kYTkopolitiskt handlingsprogram 

En skrivelse, daterad 2008-10-27 från socialdemokratema i Borås har inkommit
 
gällande bidrag till kyrkopolitiskl program.
 
Ffter en koJ1are diskussion och möjligheter till frågor anser ledamöterna att beslut kan
 
fatlas i ärendet.
 
r<yrkonämnden beslutar>
 
j enlighet med ordförandens förslag.
 
att
 
bidrag till kyrkopolitiskt prog.am ej kan lämnas till någon politisk gruppering
 
att
 
utrymme skall erbjudas till programpresentation j kyrkobladet fö, al!,.;
 
registrerade politiska grupperi:;}gar som stä Her upp i kyrkovalet 2009.
 

4.3 Inteckning och pantsätming i nybyggd fastighet gällande samarbetskyrkan i Äspercd 

Se bilaga, gällande omedelbar justering av aktuell paragraf. 

SINFORM TIONSÄRENDEN 

5.1 Kyrkoherdens information 

Inget att redovisa. 

5.2 Administrativa chefens infonnation 

Kon infom1ation lämnas om miljökontorets syn av församlingshemmet i Toarp
 
gällande Ii vsmedeJ shantering.
 
PU och lönesamtal för personalen pågår.
 
En sammanställning över nyttjade tjänster under år 2008 hos Previa presenteras.
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6 ÖVRIGA FRÅGOR 

6.1 Kostnad vid begravning for icke kyrkotiJlhöriga 

Kostnaden vid begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning för icke 
kyrkotillhöriga beslutades, 2004-10-14, § 4.2 vara en gång clearingbeloppeI i 
samfci 11 igheten. En gemensam nivå ror hela kontraktet bör nås. Ett f6rslag for att nå 
detta syfte är två gånger dearingbeloppet. Kyrkoherden kommenterar ärendet. Efter 
fåredragningen och l11öjligheter till frågor anser ledamöteJ1l3 att beslut kan fattas j 

ärendeL 
Kyrkonämndeii beslutar, 
i enlighet med ord förandens förslag, 
att 
en kostm.d av två gånge" clearingbeloppet ska;; tas ut vid begravningsgudstjänst 
enligt Svenska kyrka;:;s ordning för icke kyrkotiUhöriga. 

7 AVSLUTNING 

Ordtorande tackar fcir visat intresse och fårklarar sammanträdet for avslutat. 


