
 
  
Osby-Visseltofta församling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum 
   2009-05-19 

KYRKOFULLMÄKTIGE 
 

Plats och tid  Församlingshemmet i Osby 
Tisdagen den 19 maj, kl. 19,15-20,30 

 
Beslutande  Ledamöter  

   Christine Ivarsson, ordförande 
   Bengt Lundin, vice ordförande 

   Kjell Nilsson 
   Hans Persson 
   Ulla Ekdahl    
   Gunnar Gustavsson 
   Kjell Jeppsson 
   Sten Pettersson 
   Ruth Ivarsson 
   Britta-Lena Ljungman 
   Kenth Carlsson 
   Per Ragnarsson 
   Anette Johansson 
   Ingvar Andrén 
   Lennart Bejvel, tjänstgörande ersättare 
   Birgitta Lundin, tjänstgörande ersättare 
   Erland Nilsson, tjänstgörande ersättare 
   Cecilia Nilsson, tjänstgörande ersättare 
   Laila Ohlsson, tjänstgörande ersättare 
   Louice Christensson, tjänstgörande ersättare 
   Mats Bentzer, tjänstgörande ersättare 
   Karin Åstrand, tjänstgörande ersättare 
 
Övriga närvarande      

Bengt Svensson, kyrkoherde 
   Klas Svensson, kamrer, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Justerare  Gunnar Gustavsson och Kjell Nilsson 
  
 
 
Justeringens plats och tid Kyrkokassan, tisdagen 2 juni 2009  
 
Paragrafer 1-10 
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ANSLAG/BEVIS  Protokollet är justerat. Justeringen har  
   tillkännagivits genom anslag 
       
Organ Kyrkofullmäktige i Osby-Visseltofta 

församling 
   
Sammanträdesdatum Tisdagen den 19 maj 2009 
 
Anslagsdatum  Torsdagen den 4 juni 2009   
 
Anslagets nedtagande  Torsdagen den 25 juni 2009  
 
Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Östra Storgatan 7 A, Osby 
 
 
Underskrift   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Osby-Visseltofta församling                   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
                     2009-05-19 
KYRKOFULLMÄKTIGE 
 
 
§ 1 Fullmäktigemötets öppnande 
 
Ordföranden öppnade kyrkofullmäktigemötet och hälsade alla välkomna. 
 
 
§ 2 Protokollsjustering 
 
Kyrkofullmäktige beslutade att utse Gunnar Gustavsson och Kjell Nilsson att 
tillsammans med ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 3 Omräkning  
 
Dnr: FV 131/2009 

Ordföranden meddelade att stiftstyrelsen utsett Nils-Åke Caesar som ny ersättare i 
kyrkofullmäktige i Osby-Visseltofta församling för nomineringsgruppen För 
fädernas kyrka i Osby-Visseltofta församling.  
 
 
§ 4 Verksamhetsuppföljning 2008 
 
Dnr: FV 89/2009 

Kamreren presenterade verksamhetsuppföljningen för år 2008. 
 
Kyrkofullmäktige beslutade att lägga verksamhetsuppföljning 2008 med 
godkännande till handlingarna. 
 
 
§ 5 Årsredovisning 
 
Dnr: FV 90/2009 

Kamreren presenterade årsredovisningen för år 2008. Revisionsberättelsen förelåg 
med tillstyrkan att fastställa resultat- och balansräkning, samt bevilja kyrkorådets 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa årsredovisningen för 2008 inklusive 
resultat- och balansräkning.  
 
Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för år 
2008. 
 
På förslag från Erland Nilsson uppmanade ordföranden kamreren att i kommande 
utskick till kyrkofullmäktige skicka med en sammanställning över 
könsfördelningen i kyrkofullmäktige. 



 
 
§ 6 Verksamhetsberättelse 2008 
 
Dnr: FV 88/2009 

Kyrkoherde Bengt Svensson presenterade verksamhetsberättelsen för 2008. 
 
Kyrkofullmäktige beslutade att lägga verksamhetsberättelsen för 2008 till 
handlingarna. 
 
 
§ 7 Revidering medelsförvaltningsreglemente 
 
Dnr: FV 133/2009 

Kyrkofullmäktige beslutade att ändra i fördelningen mellan tillgångsslag i 
församlingens medelsförvaltningsreglemente. Av det långsiktigt förvaltade 
kapitalet ska 60 % placeras i räntebärande värdepapper, 40 % ska placeras i 
aktier/aktiefonder och med möjlighet att placera 10 % inom 
mikrokapitalmarknaden/ideella placeringar.  
 
I övrigt beslutades det inte om några förändringar i 
medelsförvaltningsreglementet. Dock tryckte kyrkofullmäktige på att 
församlingen snarast ska komma igång med omplaceringarna. Kyrkofullmäktige 
gav kyrkorådet i uppdrag att se över medelsförvaltningsreglementet, för att 
möjliggöra en större flexibilitet för förvaltningsorganisationen. 
 
 
§ 8 Kyrkoval den 20 september 2009 
  
Kyrkofullmäktige beslutade att församlingen ska bekosta 10 000 stycken 
valsedlar och 4 000 stycken kuvert i C5-format per nomineringsgrupp, samt 
utskick i gemensamt ytterkuvert av C4-format i samband med höstens kyrkoval. 
 
Ordföranden informerade kyrkofullmäktige om att nomineringsgruppernas kuvert 
ska lämnas in senast fredagen den 14 augusti till pastorsexpeditionen. Onsdagen 
den 19 augusti sker paketeringen av kuverten och då är frivilliga från 
nomineringsgrupperna välkomna att hjälpa till. 
 
 
§ 9 Information från kyrkoherden 
 
Kyrkoherden informerade kyrkofullmäktige om församlingens verksamhet. 
 
 
§ 10 Fullmäktigemötets avslutande 
 
Ordföranden avslutade kyrkofullmäktigemötet med uppmaning om positivt 
tänkande inför valet, läste en dikt och önskade alla en härlig sommar. 
 


