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KALLELSE TILL 

NYVALDA 

KYRKOFULLMÄKTIGE 
 

 

 

Plats och tid: Varnhemsgården, Varnhem  

Måndagen den 8 november 2021 ca. kl. 19:45.        

 

Till ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige i Skara pastorat. 

 

 

 

Dagordning: 
1. Öppnande 

2. Upprop 

3. Val av protokolljusterare 

4. Godkännande av kallelsen 

5. Val av valberedning 

6. Nästa sammanträde, förslag den 6 december. 

7. Övriga frågor 

8. Avslutande 

 

Barbro Berg 

Ålderspresident 

 

 

Avgående kyrkofullmäktige sammanträder kl. 18:30. Ni är välkomna att närvara.  

 

 

 Nomineringsgrupperna ombeds att ha färdiga förslag på ledamot och ersättare i 

valberedningen. 

 

 

 

Lars Berg 

Sekreterare 
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Valberedningens uppgifter för information 

Funktion Idag Minst enl. KO 

Fullmäktiges presidium  1 ordförande och 2 vice KF väljer bland sina ledamöter 

en ordförande och en eller flera 

vice. 

Lekmannarevisorer 3 revisorer KF skall utöver auktoriserad 

revisor välja ytterligare 2 

revisorer. Ledamot eller 

ersättare är ej valbar till 

revisor. 

Valnämnden 5+2 (inga ersättare har utsetts) Antalet ledamöter ska vara 

minst 3. 

Antalet ledamöter och 

ersättare i kyrkorådet 

10 valda ledamöter med 10 

ersättare. 

Minst 6 ledamöter. Antalet 

ersättare skall vara minst 

hälften. 

Ledamöter och ersättare i 

kyrkorådet 

  

Antal ledamöter och ersättare 

i kyrkorådets utskott 

AU 4+4 

FU 4+4 

KU 4+4 

Kyrkorådet föreslår att KU och FU 

slås samman. 

Inte reglerat i KO. 

Inkallelseordning av ersättare 

i KR och FR. 

Att i första hand från respektive 

nomineringsgrupp personlig 

ersättare och i andra hand från 

respektive nomineringsgrupp och 

därefter ersättare som står efter 

denne i ovanstående lista. 

Nomineringsgrupperna har beslutat 

om inkallelseordning för resp. 

nomineringsgrupp. 

 

Ledamöter och ersättare i 

kyrkorådets utskott 

  

Antalet ledamöter och 

ersättare i församlingsråden 

Skara 10+5 

Ardala 8+4 

Valle 10+5 

Minst 4 ledamöter. Antalet 

ersättare skall vara minst 

hälften. 

Ledamöter och ersättare i 

församlingsråden 

  

Ordförande i 

församlingsråden 

 KF ska bland de valda 

ledamöterna välja en 

ordförande och 

församlingsrådet en vice 

ordförande. KF får uppdra åt 

församlingsrådet att även välja 

ordförande. 

Ombud till 

arbetsgivarkonferensen 

2+2. KF:s ordförande och KR:s 

ordförande med respektive vice 

som ersättare. 

2+2 
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Föreslå arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda 

 

 

Uppdrag I dag  

 Kyrkofullmäktige beslutar att 

ersättningar under 2018 skall utgå 

med följande procent av 

prisbasbeloppet 

 

Fullmäktiges ordförande  5 % per år  

Kyrkorådets ordförande  50 % per år  

Arbetsutskottets ordförande  50 % per år  

Fastighetsutskottets ordf.  35 % per år  

Kyrkogårdsutskottets ordf. 35 % per år  

   

Vice ordf i råd och utskott    5 % per år  

Sammanträde ord ledamot  1 % per sammanträde  

Närvarande ej tjg. ersättare    0,5 % per sammanträde  

 I de fall utskottsordföranden ej är 

ledamot av kyrkorådet utgår alltid 

helt arvode när han eller hon är 

närvarande på kyrkorådets 

sammanträden. 

 

Övrigt Ersättning för styrkt förlorad 

arbetsinkomst skall utgå. 

 

Övrigt Revisorerna erhåller 

sammanträdesersättningar. 

 

Övrigt Sammanträdesersättningar utgår vid 

särskilda uppdrag såsom 

representation samt. 

 

Övrigt Reseersättning utgår med gällande 

skattefritt belopp vid resa över fem 

km enkel resa. 

 

Övrigt Församlingsråden har att inom sig 

fördela 4 000 kronor. 

 

   

 

 

 


