
Åkerbo Församling   PROTOKOLL 

Kyrkoråd     sammanträdesdagen 

2011-05-17 

 

Art Kyrkoråd 

Tid 2011-05-17 kl 1830-2130 

Plats Bjärstad (Elsie Bogren) 

Närvarande  
Bogren, Elsie 

Hemmingsson, Per  

Isaksson, Britt 

Johansson, Bengt  

Karlsson, Karin 

Linde, Lars 

Madsen, Britt 

Metander, Magnus, ers. 

Månsson, Britten, ers. 

Stammarnäs, Johnny, ers. 

Svensson, Lena 

Sylvan, Karl Erik, tj.ers. 

Torstensson, Lennart 

Lennman, Fredrik kh 

 

§ 1 Förklarades sammanträdet öppnat och tackade ordföranden Elsie Bogren för inbjudan 

att få vara i hennes hem. Därefter förrättades upprop. 

 

§ 2 Till justerare valdes Elsie Bogren 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen utan sedvanliga tillägg 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna. 

 

§ 6 Informerade kyrkoherden om följande: 

I. Situationen på Bankekinds kyrkogård och beslutade åtgärder 

II. Schemaläggning av kantorer. Uttalade kyrkorådet att instrumentalensemble inte skall 

ligga i någons tjänst. 

III. Situationen på den överbelastade fastighetsavdelningen 

IV. Konkurrensutsättande upphandling har skett inför bussutfärd. Dyraste offert låg 20% 

över lägsta anbud 

V. Ett nytt bokningsprogram från Mild Media kommer att levereras de närmaste dagarna. 

VI. Stiftet har varit ute och gått igenom församlingen IT situation. Detta är ett första steg i 

stiftets arbete med en gemensam IT plattform. 

 

§ 7 Rapporterade ordföranden i Ekängskommittén från de fortsatta arbetena. Kommittén 

presenterade en lista på tillkommande kostnader för att färdigställa församlingsgården som inte finns 

med i den tidigare upprättade kalkylen. Vidtog en livlig diskussion. De presenterade siffrorna är enbart 

uppskattade. Klart besked avseende kostnadsnivån på etapp 3 blir vid nästa sammanträde då anbud har 

inkommit. Önskade kyrkorådet ha anbuden med nästa kallelse samt även en genomgång av redan 

förbrukade medel. 

 

§ 8 Diskuterades församlingens tjänster i framtiden. En brist som föreligger i församlingen 

är att ha en professionell informatör. Marknadsföring är prioriterad i församlingsinstruktionen. Mot 

bakgrund av kända ledigheter i församlingen beslutade kyrkorådet att på prov ett år tillsätta en 

visstidsanställning för en informatör 100%, gärna med journalistisk kompetens. 

 

§ 9 Ventilerades framtida pensionsavgångar. Beslutade kyrkorådet att utlysa en 

fastighetsansvarig tjänst 75% from 1/10. Nuvarande fastighetsansvarig skall erbjudas förlängning med 

hänsyn till Ekängens färdigställande. Tjänstgöringsgrad avpassas efter uppskattad arbetsinsats för 

färdigställandet. 

 

§ 10 Orgelkonsult Ulf Oldeus har överlämnat ett förslag på restaurering av Östra Hargs 

orgeln. Han bedömer att orgeln har ett mycket högt bevarandevärde. Den är byggd av orgelbyggare 
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Elfström och är av hög kvalitet. Beslutade kyrkorådet att orgeln skall renoveras utifrån Oldeus förslag. 

Tillstånd skall sökas från Länsstyrelsen och anbuds förfarande skall göras med ett antal orgelbyggare. 

 

§ 11 Permutationen av Stiftelsen Alreiks stipendiefond är genomförd och kyrkorådet har att 

besluta om stiftelsen första egna självständiga styrelse. Beslutade kyrkorådet att följande skall ingå i 

styrelsen: Per Hemmingsson: Christer Nordlander, Eva Persson, Tomas Liljegren, Wilhelm Rislund, 

Allan Ånell, Margaretha Lindström, Elsie Bogren, Leif Bengtsson, Anders Gällerdahl Från Åkerbo 

församling väljs komminister Göran Helmersson. 

 

§ 12 Förelåg förslag på införskaffande av mässhakar till Törnevalla kyrka som sedan skall 

utlånas till Linghem. Beslutade kyrkorådet utse en arbetsgrupp bestående av Bengt Johansson, Karin 

Karlsson samt Ulf Hjertman att ta fram ytterligare två förslag att presentera för kyrkorådet. Förslagen 

skall innehålla tre mässhakar (vit, grön, violett/blå) med tillkommande stolor kalkkläden etc. 

 

§ 13 Informerades om kyrkogårdsexkursion som förmodligen ordnas för sista gången. 

Beslutade kyrkorådet att erbjuda kyrkorådsledamöter samt vaktmästare att få delta. Anmälan görs till 

exp. 

 

§ 14 Församlingsverksamhet: Rapporterade områdesansvariga ledamöter från respektive 

socken. På ett synnerligen målande sätt beskrevs allt från Palmsöndag-Skärtorsdag-Långfredag-Påsk 

till sistlidna söndag jämte samarr. med hembygdsföreningar kring Valborgsmässoafton mm 

Avtackningar har också skett för griftegårdsföreståndaren Gert Blom och fastighetshandläggare 

AnnBritt Drugge. 

 

§ 15 En ljudutredning har gjorts på församlingens alla kyrkor. Kyrkoherden har ännu inte 

erhållit samtliga dessa, men när detta sker skall en kyrka färdigställas. Därefter utvärderas resultatet 

och vidare beslut tas hur församlingen ska gå vidare med detta angelägna arbete. Mycket kritik har 

framförts på befintliga anläggningar. En adekvat utbildning av kyrkvaktmästarna skall genomföras. 

 

§ 16 Uppmätningen av vaktmästartjänsterna är klar och genomgången av lokalvård är snart 

genomförd. 

 

§ 17 Församlingen har under fasteinsamlingen insamlat 54.163 kronor till ”Hela världen” 

 

§ 18 Planerna på framtida askgravplatser/lund ligger nu på griftegårdsföreståndarens bord. 

Extern konsult kommer att tillfrågas. 

 

§ 19 Förklarades sammanträdet avslutat varvid värdinnan Elsie inbjöd till en välsmakande 

och riklig måltid. Kyrkoherden tackade slutligen Elsie för kvällen och för att hon ”piggar upp” våra 

sammanträden med flitiga konstruktiva inlägg. 

 

Dag som ovan 

 

 

 

Fredrik Lennman  Lars Linde  Elsie Bogren 
Sekreterare   ordförande  Justerare 


