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Närvarande  
Bogren, Elsie 
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Karlsson, Göran 
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Lind, Jan-Christer, ers. 

Linde, Lars 

Madsen, Britt 

Metander, Magnus, tj ers. tom §7 

Månsson, Britten, ers. 

Stammarnäs, Johnny, ers. 

Svensson, Lena 

Sylvan, Karl Erik, Tj.ers. 

Torstensson, Lennart 

Lennman, Fredrik kh 

Ulf Lundmark proj.led. adj.

§ 1 Förklarades sammanträdet öppnat och förrättades upprop. Adjungerades Ulf 

Lundmark 

§ 2 Till justerare valdes Per Hemmingsson 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen med vissa tillägg 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 6 Informerade Ulf Lundmark och Per Hemmingsson om anbudsförfarandet, 

Ekängen. 17 anbud har inkommit och många ser intressanta ut. Det skiljer ca 2 miljoner 

mellan lägsta och högsta anbud. Ulf skall noggrant sätta sig in i anbuden innan ett förslag 

skall kunna föreläggas kyrkorådet. Om ca två veckor är markarbetena slutförda och man 

beräknar att etapp 3 skall kunna igångsättas i och med oktober månads början. Inför nästa 

sammanträde önskar Britt Madsen att byggherre kostnaderna skall redovisas. 

 

§ 7 Beslutades att kyrkorådet har extra sammanträde torsdagen den 29 september 

kl 1830. Samling i Ekängen varefter man har sammanträdet i Samlan. Kh bokar lokal. 

 

§ 8 Berättade kh om arbetet med att anställa fastighetsansvarig. Karin Karlsson, 

Britt Isaksson och kyrkoherden har noga gått igenom alla 29 ansökningar och kommit fram 

till att lämplig kandidat med adekvat utbildning och erfarenhet av antikvariska byggnader 

saknades. Beslutade kyrkorådet att utlysa fastighetsansvarigtjänsten på 100% och hoppas 

rådet därmed att det borde vara lättare att få lämplig sökande. Tjänsten tillsätts under viss 

förutsättning dvs att fullmäktige beviljar tjänsteutökningen. 

 

§ 9 Informerade kh om följande 

a. Personal: Katarina Sandberg Blyme är projektanställd som informatör, 

b. bemanningen på vaktmästarsidan är problematisk men 1:e vaktm arbetar för att täcka 

 upp vakanser,  

c. städbehovet är uppmätt i församlingen och presidiet kommer att arbeta vidare  

d. arbetslaget i Samlan har arbetslagsutveckling som leds av försvarshögskolan, 

e.  nästkommande måndag kommer kantorernas scheman att förhandlas,  

f. kh arbetar vidare med frågan hur föräldraledigheter i vår ska kunna täckas upp.  

g. Föredrog kh hur lönesättningen är upplagd i princip i pastoratet. KyrkA har  
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förhandlat om lönerna och de övriga fackens medlemmar kommer att kallas till 

lönesättande samtal. 

h. Kommande helg har församlingen sin storsatsning i Törnevalla medmusik av 

syskonen Gärdestad. Enligt plan skall två kyrkokonserter hållas lördag-söndag men redan 

innan Östgöta Correspondenten gör en artikel om evenemanget så är samtliga biljetter 

slut. Därför har en extra kyrkokonsert lagts in. 

 

§ 10 Förslag till fastighetsbudget lämnades ut samt förslag till verksamhetsbudget 

presenterades. Bereddes kyrkorådet möjlighet att yttra sig över förslagen. Nästkommande 

fredag sys hela församlingens budget samman och skickas sedan till facken för yttrande enligt 

MBL. Henrik Karlsson från Aklero (Brokinds ekonomikonsult) är behjälplig. 

 

§ 11 Fem anbud har kommit in vad gäller renovering av Östra Hargs orgel. Enligt 

vår sakexpertis är samtliga orgelbyggare skickliga. Därför beslutade kyrkorådet anta det 

lägsta anbudet vilket Robert Gustavsson, Härnösand, har inlämnat. Orgeln beräknas vara 

färsigställd 3 kvartalet 2012. Beslutade kyrkorådet även att den digitalorgel som församlingen 

hyr skall lämnas tillbaka efter årsskiftet. 

 

§ 12 Läste Lars Linde upp brev från Birgitta Kellén avseende vanskötsel på Askeby 

kyrkogård. Beslutade kyrkorådet att ordf svarar på brevet och förklarar beslutade åtgärder. 

 

§ 13 Britt Madsen hade representerat Svenska Kyrkan i Åkerbo på landsbygdens dag. 

Hon efterlyser västar eller motsvarande i olika storlekar med texten ”Svenska Kyrkan i 

Åkerbo” att använda vid dylika evenemang. Beslutade kyrkorådet bejaka detta förslag. 

 

§ 14 Britt Madsen efterlyste att vi tar fram församlingsinstruktionen då och då och 

funderar på hur vi efterlever detta dokument. Gör vi våra prioriteringar i enlighet med 

församlingsinstruktionen. 

 

§ 15 Lennart Torstensson önskade att så många kyrkvärdar som möjligt ska 

tjänstgöra kommande helg i Törnevalla då kyrkokonserten ”För kärlekens skull” med musik 

av bröderna Gärdestad hålls. Lyftes också frågan att det är viktigt att tänka igenom rutiner för 

utrymning i händelse av brand när nu kyrkan kommer att fyllas minst två gånger. 

 

§ 16 Elsie Bogren ville lyfta frågan om tjänstgörande personals klädsel vid kyrkliga 

handlingar och gudstjänster. Viss kritik har framförts till henne. Menade kyrkoherden att krav 

på städad klädsel kan ställas eftersom personal har klädesbidrag. Kyrkoherden tar upp frågan 

med berörda personalkategorier. 

 

§ 17 Berömde Elsie Bogren föreliggande församlingsblad vilket flera instämde i. 

 

§ 18 Yttrade olika ledamöter synpunkter vad gäller församlingsverksamheten. 

Någon menade att det är positivt att församlingen erbjuder sorgegrupp. Verksamhetsrådet i Ö 

Harg har kommit överens om att åka och fira gudstjänst i någon annan av församlingens 

kyrkor än sin egen. Ett berömvärt initiativ som kanske fler verksamhetsråd skulle kunna göra. 

 

§ 19 Förklarades sammanträdet avslutat varefter kyrkoherden ledde en kort andakt. 

Dag som ovan 

 

 

Fredrik Lennman  Lars Linde  Per Hemmingsson 
Sekreterare   ordförande  Justerare 


