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Casselgården tisdagen den 25 maj 2021 kl.18.30 –

Susanne Stenlund, ordförande
Tero Brandt
Aina Karlsson-Andersson
Kenth Gustafsson
Arne Augustsson
Elin Persson
Anders Olofsson

Britt-Inger Palmqvist
Kjell Wiberg
Bengt Engman
Eva Hermansson
Roland Karlsson
Jessica Gunnarsson

Carina Rosengren, sekreterare
Tanja Hougaard, förtroendevald revisor
Kicki Danielsson, förtroendevald revisor
Ingemar Schön, Begravningsombud
Jan Wallgren, kyrkoherde

Tero Brandt och Aina Karlsson-Andersson

Casselgården den 2 juni 2021
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Carina Rosengren
Susanne Stenlund

Tero Brandt Aina Karlsson-Andersson
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Öppnande

KF § 1
Ordförande hälsade välkommen och ett särskilt välkommen till revisorer och
begravningsombud och förklarade därefter sammanträdet för öppnat.

Upprop

KF § 2
13 av ledamöterna var närvarande.

Justerare

KF § 3
Till justerare valdes Tero Brandt och Aina Karlsson-Andersson

Kungörande

KF § 4
Kallelsen som varit annonserad i Bodarne-Magazinet, utsänd i personliga brev samt
varit anslagen på pastoratets anslagstavlor godkändes.

Dagordning

KF § 5
Den föreslagna dagordningen godkändes med tillägg
- Kompletteringsval Finnerödja-Tiveds Församlingsråd.

Ekonomisk redovisning

KF § 6
Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson redogjorde för 2020 års
ekonomiska redovisning för Bodarne pastorat. Arne Augustsson bifaller
Kyrkorådets förslag att godkänna den ekonomiska redovisningen för 2020.
Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna 2020 års ekonomiska redovisning.

Revisionsberättelse

KF § 7
Kicki Danielsson, förtroendevald revisor i Bodarne pastorat läste valda delar från
revisionsberättelsen. Revisorerna föreslår att Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådet
full ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

KF § 8
Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja Bodarne pastorats Kyrkoråds ordinarie
ledamöter och ersättare full ansvarsfrihet samt att lägga revisionsberättelsen till
handlingarna.
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Barnkonsekvensanalys

KF § 9
Berit Jakobsson, Susanne Stenlund och Jan Wallgren har på Kyrkorådets uppdrag
arbetat fram ett förslag till Barnkonsekvensanalys. Analysen skall gälla inom
Bodarne pastorats ansvarsområde. Jan Wallgren redogjorde för de fyra
grundläggande principer skall vara styrande i tolkningen kring barns bästa i all
planering och inför beslut i våra sammanhang.





Förbud mot diskriminering
Barnets bästa i främsta rummet
Rätten till liv och utveckling
Rätten att få komma till tals

Kyrkofullmäktige beslutade enligt Kyrkorådets förslag att anta
Barnkonsekvensanalysen och att den ska gälla från den 1 juli 2021.

Svar till revisorerna

KF § 10
Kyrkorådets ordförande Arne Augustsson läser upp ett svarsbrev från Bodarne
pastorats Kyrkoråd ställt till pastoratets förtroendevalda revisorer. Revisorerna har
i en skrivelse anmärkt på avvikelser i pastoratets rutiner gällande arbetet i våra
valda församlingar. Svarsbrevet borde skickats redan under hösten 2020.
Kyrkofullmäktige beslutade enligt Kyrkorådets förslag att godkänna svarsbrevet
och att lägga detsamma till handlingarna.
Tanja Hougaard, förtroendevald revisor tackar för det positiva mottagandet av
påpekandet från revisorerna. Det var dock olyckligt att svarsbrevet försenades.

Medlemstapp

KF § 11
Kyrkoherde Jan Wallgren berättar att vi har ett relativt stort medlemstapp i
pastoratet. De flesta som gör ett medvetet utträde hänvisar till att de inte är
troende eller att kyrkoavgiften är för hög. Kyrkorådet kommer att tillsätta en
grupp som skall jobba med den här frågan. Jan Wallgren tror inte på kampanjer och
särskilda annonseringar, den bästa annonsen går på två ben. Att berätta hur
mycket av avgiften som verkligen stannar i det lokala arbetet är väldigt viktigt.
Kyrkofullmäktige ansåg informationen delgiven.

Kompletteringsval

KF § 12
Finnerödja-Tiveds Församlingsråd har beslutat föreslå Kyrkofullmäktige att välja
Jessica Gunnarsson till ordinarie ledamot i Församlingsrådet.
Kyrkofullmäktige beslutade enligt Finnerödja-Tiveds förslag.
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Meddelande

KF § 14
Ett tackkort lästes upp från fam. Lindström. Pastoratet lämnade en gåva till
Operation smile till minne av Birger Lindström som nyligen avlidit.
Tackkortet lades till handlingarna.

Avtackning

KF § 15
Kyrkvaktmästare/kyrkogårdsarbetare Kjerstin Johansson Tived, avtackades av
ordförande med present och blommor samt av personalföreträdare Tero Brandt,
Carina Rosengren och kyrkoherde Jan Wallgren. Kjerstin slutar sin tjänst den 30 juni
2021 efter ca 37 års tjänstgöring för att bli pensionär.

Avslutning

KF § 16
Kyrkoherde Jan Wallgren höll en kort betraktelse och tillsammans bad vi
Gud som haver.
Därefter avslutade ordförande sammanträdet, tackade för visat intresse, tackade
all personal för ett gott arbete och önskade alla en skön sommar. I samband med
avtackningen bjöds det på kaffe och tårta.

