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Beslutande
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Sammanträdesdatum 2022-03-29

Ljungbyheds församlingshem, kl. 18.30 - 20.20

UlfMathiasson (AKK), ordförande
Tomas Wassenius, kyrkoherde
Helena Frank (AKK)
Mikael Persson (AKK)
Britt-Marie Molin (AKK)
Karin Fors (AKK)
Ingemo Nilsson (AKK)
Anette Nilsson (AKK)
Åsa Edvardsson (SD) tjg ersättare för Elin Luckmann (SD)

Närvarande ersättare Janet Svensson (AKK)
Agneta Adolfsson (AKK)

Övriga närvarande Stefan Westergren förvaltningschef
Johanna Gredfors Ottesen sekreterare

Paragrafer 35 - 50

Utsågs att justera Britt-MarieMolin

Underskrifter . . .. .Må/Mmm..
Ulf athiasson, ordförande

av..
Johanna Gredfors Ottesen, sekreterare

Britt-MarieMolin, justerare

Justeras

627747
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KYRKORÃD 2022-2025 Sammanträdesdatum 2022-03-29

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2022-03-29

Datum då anslag Datum då anslag
satts upp

(9.621 0% .O Y tas ned 2012 'OH ' ZQ

Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Klippan
protokollet

Underskrift MBK-“CW

Justeras

6374/17 1%
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§ 35

Öppnande
OrdförandeUlfMathiasson hälsade ledamöterna Välkomna och förklarade mötet öppnat.

Kyrkoherde TomasWassenius läste en bön och talade kring vikten av att be.

Upprop förrättades.

§36

Val av protokolljusterare
Kyrkorådet beslutade

att Välja Britt-MarieMolin till protokolljusterare.

§37

Godkännande av föredragningslista
Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§38

Föregående protokoll
Protokollet från den 1 mars lades till handlingarna.

Justeras

Câøm %
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§ 39

Val av kyrkogårdsutskott 2.022-2025

Kyrkorådet beslutade

att utse Britt-MarieMolin, Anette Nilsson och Åsa Edvardsson till att utgöra kyrkogårdsutskott
tillsammans med förvaltningschef Stefan Westergren och kyrkogårdsansvarig Daniel Liljekvist,
med Daniel Liljekvist som sammankallande.

§ 40

Beslut om skötselstation på Klippan kapellkyrkogård
Bilaga § 40/22

Från kyrkogårdsansvarig Daniel Liljekvist hade inkommit önskemål att anlägga skötselstation på

Klippans kapellkyrkogård.

Kyrkorådet beslutade

att godkänna förslaget enligt bilaga, samt

att uppdra åt förvaltningen att titta på om det finns behov av ytterligare en station.

§41

Information från begravningsverksamheten
Förvaltningschef Stefan Westergren informerade om följande:

0 De säsongsanställda på kyrkogårdarna har börjat.
0 Pastoratet har problem med återkommande inbrott i byggnader vid Riseberga kyrka.
0 Arbetet med att lösa frågan om begravningsplatser för annan trosinriktning pågår.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

Justeras

Cââøøy
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§ 42

Gåva till diakonin i Klippans pastorat
DnrP 2022-0041

Från Margareta Sundström hade inkommit förfrågan om Klippans pastorat vill motta en penninggåva till

diakonin, till minne av Gert Björkman och hans hustru Vivianne.

Kyrkorådet beslutade

att med tacksamhetmotta gåvan till den diakonala verksamheten, samt acceptera villkoret att inte göra

anspråk på ytterligare legat utöver sådana som redan mottagits.

Kyrkorådet beslutade dessutom

att ovanstående paragraf förklaras omedelbart justerad.

I
Underskrifter .. . .. .M7MMx.. . .. . .

Ulf athiasson, ordförande

,7 /
.

Britt-Marie Molin, justerare

Justeras
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§ 43

Beslut om arvoden för förtroendevalda

Bilaga § 43/22

Från arbetsutskottet förelåg ett förslag till arvodering av förtroendevalda. Ersättningsnivåer samt

reglementets utformning och tydlighet diskuterades. Flera förslag till ändringar togs upp.

Kyrkoherde TomasWassenius föreslog att i stället överlåta åt kyrkofullmäktige att tillsätta en

arbetsgrupp som får i uppdrag att ta fram ett förslag till reglemente.

Kyrkorådet beslutade enligt Tomas Wassenius förslag, nämligen att föreslå kyrkofullmäktige

att utse en arbetsgrupp till att ta fram förslag till reglemente, där medlemmarna i arbetsgruppen
ej får sitta i kyrkorådet.

§ 44

Ekonomisk rapport
Bilaga § 44/22

Från kamrer Ann-Sofie Möllerström hade inkommit en ekonomisk rapport. Förvaltningschef
StefanWestergren informerade om pastoratets investeringar.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

Justeras

8%/ y
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§ 45

Information om fastigheter
Förvaltningschef Stefan Westergren informerade om följande:

0 Delar av tornet på Gråmanstorps kyrka behöver repareras.
0 Arbetet med byte av värmesystem i Färingtofta kyrka fortskrider.
0 I Vedby kyrka installeras automatiska dörrar.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§46

Information om personal
Kyrkoherde TomasWassenius informerade om att Santos da Silva kommer att vara

föräldraledig i sommar samtidigt som Ann-Sofie Söderström kommer tillbaka från

föräldraledighet.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§47

Information om församlingsverksamhet
Kyrkoherde TomasWassenius informerade om följande:

0 Planering sker inför höstens konfirmationen
0 Pastoratet diskuterar samverkan med kommunen och andra trossamfund kring

flyktingmottagande.
0 Det blir kimning i Färingtofta kyrka på påskafton trots pågående renovering.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

Justeras

Cäøø U/
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§ 48

Församlingsråden
Mikael Persson informerade om att nästa möte med Riseberga-Färingtofta församlingsråd skulle
vara den 20 april.
Tomas Wassenius informerade om att nästa möte med Klippans församlingsråd skulle vara den

5 april.
Janet Svensson informerade om att nästa möte med Östra Ljungby församlingsråd skulle vara
den 20 april.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§49

Barnkonsekvensanalys och vision
Kyrkorådet enades om att alla beslut, där det varit tillämpligt, på dagens sammanträde hade
fattats med beaktande av ett barnperspektiv, samt med pastoratets vision i åtanke:

Vi är en kyrka i tiden som med

Guds hjälp vill göra intryck,

ge möjligheter till uttryck
och lämna goda avtryck

§50

Avslutning
Ordförande UlfMathiasson tackade ledamöterna och förklarade sammanträdet avslutat.

Justeras

93/47
y/ø


