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Sammanträdesdatum 2022-04-26

Gårdshuset Östra Ljungby, kl. 18.30 - 20.05

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

Janet Svensson (AKK)
Agneta Adolfsson (AKK)

Alexander Bille diakon (§ 51)
Christer Ohlin (AKK) ordf. kyrkofullmäktige
Stefan Westergren förvaltningschef
Ann-Sofie Möllerström kamrer

Johanna Gredfors Ottesen sekreterare

51 - 64

Karin Fors

Ulf athiasson, ordförande

Johanna Gredfors Ottesen, sekreterare

Karin Fors, justerare
Justeras
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkorådet

Sammanträdesdatum 2022-04-26

Datum då anslag Datum då anslag
satts upp ,2071" 05:0 3 tas ned ?OY/2 " 0331 H

Förvaringsplats för Pastorsexpeditionen, Klippan
protokollet

Underskrift M
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Öppnande
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Ordförande UlfMathiasson hälsade ledamöterna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Diakon Alexander Bille höll en presentation av det diakonala arbetet i pastoratet.

Kyrkoherde Tomas Wassenius pratade kring den gode herden och läste en kort bön.

Upprop förrättades.

§52

Val av protokolljusterare
Kyrkorådet beslutade

att välja Karin Fors till protokolljusterare.

§53

Godkännande av föredragningslista
Kyrkorådet beslutade

att godkänna föredragningslistan.

§54

Föregående protokoll
Anette Nilsson och Åsa Edvardsson framförde synpunkter på protokoll från den 29 mars.
Protokollet lades därefter till handlingarna.

.Ius s
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§55

Information från begravningsverksamheten
Förvaltningschef Stefan Westergren informerade om följande:

0 Det föreligger inget behov av mer än en ny skötselstation vid Klippans kapellkyrkogård.
0 Riseberga kyrkogård har härjats av kopparstölder.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§56

Beslut om verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2021

Bilaga § 56 a/22

Bilaga § 56 b/22

Bilaga § 56 c/22

Bilaga § 56 d/22

Kyrkoherde Tomas Wassenius redogjorde för förslag till verksamhetsuppföljning för 2021.
Därefter presenterade kamrer Ann-Sofie Möllerström förslag till årsredovisning för 2021. Därtill

förelåg investeringsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021.

Kyrkorådet beslutade

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa årsredovisningen,
att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa verksamhetsuppföljningen, och

att föreslå kyrkofullmäktige att fastställa investeringsredovisningen och

hållbarhetsredovisningen.

MW»
Jusøás
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§ 57

Ekonomisk rapport
Bilaga .6 57/22

Kamrer Ann-Sofie Möllerström presenterade en ekonomisk rapport, och förvaltningschef Stefan

Westergren informerade om pastoratets investeringar.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§ 58

Information om fastigheter
Förvaltningschef Stefan Westergren informerade om följande:

0 Vedby kyrka är nu godkänd för 300 besökare efter att automatiska dörrar satts in.

0 Arbetet med byte av värmesystem i Färingtofta kyrka fortsätter. Återinvigning av kyrkan

planeras till den 5 juni.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§ 59

Information om personal
Kyrkoherde Tomas Wassenius och förvaltningschefStefan Westergren informerade om aktuella

tjänstledigheter och rekrytering av ny diakon.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

'W 26?
Just%/s
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§ 60

Information om församlingsverksamhet
Kyrkoherde Tomas Wassenius informerade om följande:

0 Påskgudstjänster har i år kunnat firas som vanligt igen efter pandemin.
0 Rumänsk-ortodoxa föreningen har firat påsknattsmässa i Västra Sönnarslövs kyrka.
0 Flera ungdomar i pastoratet har diplomerats till Unga ledare.

0 Vårens konfirmationer sker den 7 maj och den 21 maj.
0 Helsidesannonsering med gudstjänstkalender kommer att tryckas i Söderåsjournalen.

Samma information kommer också finnas som folder i kyrkorna och på pastoratets
hemsida.

0 ”Hela livet”, en samtalsgrupp om existentiell hälsa, startar upp under våren.
0 Under kyrkoherdens sommarsemester är Torvild Evensson vikarierande kyrkoherde.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§ 61

Församlingsråden
Riseberga-Färingtofta församlingsråd hade inte haft något möte.

Tomas Wassenius rapporterade från möte med Klippans församlingsråd den 5 april.
Janet Svensson rapporterade från möte med Östra Ljungby församlingsråd den 20 april.

Församlingsråden kommer att ha ett gemensamt möte den 24 maj kl. 18.30 i Ljungbyheds
församlingshem.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.
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§ 62

Inkommen skrivelse
Dnr P 2022-0041

Från Juristkontoret Klippan hade inkommit ett gåvobrev angående donation från Margaretha
Sundström till minne av Gert Björkman, efter kyrkorådets beslut § 42/22. att acceptera gåvan.

Kyrkorådet beslutade

att notera informationen.

§63

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

§64

Avslutning
Kyrkofullmäktiges ordförande Christer Ohlin tackade för kvällens sammanträde.

Ordförande UlfMathiasson tackade de närvarande och förklarade sammanträdet avslutat.


