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ÅKERBO FÖRSAMLING 
Kyrkofullmäktige 
 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Tid och plats: 2011-04-13 kl. 19:00 i Församlingsgården Linghem 
 
Beslutande:  Anna Franzén  Karl-Gustav Hellström 
  Bengt Johansson  Lars Linde 
  Britt Madsén   Karl-Erik Sylvan 
  Gunnar Hemmingsson tj.ers. Håkan Kurtsson tj.ers.  
  Britt Isaksson  Karin Karlsson 
  Owe Lundén   Magnus Methander 
  Gunilla Rainer  Lena Svensson 
  Lars Höjing   Roger Carlevald 
  Göran Karlsson  Lennart Torstensson 
  
 
 
Övriga deltagare: Henrik Karlsson, Anne-Gerd Andersson 
 och Fredrik Lennman 
 
 
 
 
Underskrifter Sekreterare: ______________________ Paragraf § 1 - 16 
  Anne-Gerd Andersson 
 
 
 Ordförande: ______________________ 
  Owe Lundén 
 
 
 Justerande: __________________________________________ 
  Karin Karlsson               Karl-Gustav Hellström 

  
 
§ 1              Öppnande 
 Ordförande Owe Lundén öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 2 Upprop. 
 Upprop förrättades och 16 ordinarie ledamöter och 2 tjänstgörande ersättare var 

närvarande. 
 
 
§ 3 Protokollsjustering. 
 Valdes Karin Karlsson och Karl-Gustav Hellström att justera dagens protokoll. 
 Justeringsdag är den 21 april 2011 kl.10.00 i Församlingsgården, Linghem. 
 
 
§ 4 Sammanträdets utlysande. 
 Sammanträdet förklarades i behörig ordning utlyst. 
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§ 5 Föredragningslista. 
 Föredragningslistan godkändes. Med tillägg av; godkännande av 
 församlingsinstruktion. 
 
 
§ 6 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2010. 
 Henrik Karlsson, Brokinds Ekonomikonsult redogjorde för årsredovisningen 
 och verksamhetsuppföljning för 2010. 
 Handlingarna hade ledamöterna erhållit tillsammans med kallelsen. 
 Resultatet uppgår till 4.268 tkr. 
  
 
§ 7 Revisionsberättelse 
 Revisionsberättelsen och kollektredovisningen var utdelad till samtliga  
 ledamöter. 
  
 
§ 8 Fastställande av bokslut och ansvarsfrihet. 
 Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med revisorernas förslag bevilja  
 kyrkorådet ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 samt fastställa 
 bokslut och årsredovisning. 
 Årsredovisning och verksamhetsuppföljning lades därefter till handlingarna. 
 
 
§ 9 Församlingens verksamhetsberättelse.  
 Verksamhetsberättelsen för församlingen godkändes och lades till 
 handlingarna. 
 
 
§ 10 Rapporter 
 a) Kyrkoråd 
 Kyrkorådsordförande Lars Linde informerade om beslut som tagits i kyrkorådet. 
 Områdesansvariga rapporterar från våra åtta kyrkmöten till kyrkorådet vad som  

händer i våra socknar. Stiftelsen Anders Alreiks stipendifond görs om till en egen 
stiftelse, där endast en präst som tjänstgör i Bankekinds socken ska vara med från 
Åkerbo församling. Rikskyrkan gör en stor It-satsning och stiftet gör en satsning på 
besparing av energi. Panoramabilder ska tas i alla kyrkor och läggas ut på vår 
hemsida. Gunilla Rainer påpekade att våra värdefullaste föremål borde 
stöldskyddas. En översyn av församlingens arkiv skall göras. 

  
 b) Kyrkoherden 
 Ann-Britt Drugge har hel sjukersättning från den 1 mars 2011. Gert Blom går i 

pension i april 2011. Linda Lagnestam har sökt tjänstledigt för studier till hösten. 
Just nu sker en översyn av vaktmästartjänster samt städning i församlingshem och 
kyrkor. Restaureringen av orgeln i Östra Harg kommer att kosta omkring 500.000 kr 
och det är sökt kyrkoantikvarisk ersättning till detta. Det nuvarande 
bokningssystemet är uppsagt och kyrkorådet har tittat på ett nytt bokningsprogram 
från Mild Media som finns bland annat i Katrineholm och Vadstena.  

  
 
§ 11 Ekängen information.   
 Magnus Methander lämnade en rapport om arbetet med Ekängen. 
 Etapp 1 och 2 är snart avslutade och etapp 3 upphandlas nu. Ingvigningen 
 av Ekängen är framflyttad till den 4 december 2011. 
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§ 12 Förändring av tjänster. 
 Ina Nordh har övertaget tjänsten som griftegårdsansvarig på 60% 
 och 40% som fastighetshandläggare. Tommy Fransson har blivit 
 1:e vaktmästare med personalansvar. Anne-Gerd Andersson har fått 
 10% till i sin tjänst som serviceansvarig. 
 Kyrkofullmäktige beslutade      
                  att godkänna förändringen av tjänster. 
 
 
§ 13 Utbildningsresa till Taize, tilläggsanslag. 
 Kyrkoherden berättade om personalresan till Taizé som ska äga rum 
 under hösten i två omgångar. Två dagar ska tillbringas i Taizé, där personalen 
 ska träffa bröderna som driver klostret och närvara vid gudstjänster. 
 Efter Taizé tillbringas två dagar i Paris där besöks en Luthersk biskop 
 och en frivillighetsorganisation som heter Jerusalems bröder och  
 systrar för att se hur den är uppbyggd och fungerar med frivilliga resurser. 
 Kyrkofullmäktige beslutade 
 att anslå 100 000 kronor till resan. 
 
 
§ 14 Policy kränkande särbehandling. 
 Kyrkofullmäktige beslutade 
 att anta policyn enligt bifogad bilaga. 
 
 a) Församlingsinstruktionen 
 Kyrkofullmäktige beslutade 
 att godkänna församlingsinstruktionen och 
 skicka den vidare till Domkapitlet. 
 
 
§ 15 Övriga ärenden. 
 Församlingsförbundet har ändrat namn till Svenska kyrkans  

arbetsgivarorganisation. Församlings ombud till arbetsgivarekonferansen 
 i Linköpings stift är Lars Linde och Karin Karlsson. Ersättare är Elsie Bogren. 
  
 
§ 16 Sammanträdes avslutande 
 Owe Lundén tackade ledamöterna för dagens sammanträde, 
 varefter kyrkoherden hade en kort andakt. 
 .  
               
  
  
 
 
 


