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Interimsstyrelsen 

 

    PROTOKOLL 

    Sammanträdesdag 2021-09-09 

    Tid: 18.00 – 19.30 

    Plats: Högseröds församlinghem 

 

 

 

 

Närvarande ledamöter: Ulf Östman, Anders Brinte, Britt-Mari Martinsson.  

 

Tjänstgörande ersättare: Ellna Fride Andersson, Barbro Färdig 

 

Närvarande ersättare: .  

 

Kyrkoherde: Cerny Eriksson-Ståhl. 

 

Kyrkoherde, ersättare: Anna Juhlin. 

  

Sekreterare:  Ann-Margret Gillerfors. 

 

 

 

 

  § 43 

Sammanträdet öppnas Interimsstyrelsen inleds med en kort andaktsstund under ledning 

av kyrkoherde Anna Juhlin. Därefter hälsade dagens 

mötesordförande Ulf Östman, vice ordförande i interimsstyrelsen, 

närvarande ledamöter välkomna och förklarade sammanträdet för 

öppnat. 
 

  § 44 

Protokolljustering Att jämte ordförande justera dagens protokoll utsågs Britt-Mari 

Martinsson. 

 

§ 45 

Organisationsarbete  Kyrkoherdarna Cerny Eriksson-Ståhl och Anna Juhlin 

inför 2022 rapporterade hur arbetet har fortlöpt sedan förra 

interimsstyrelsemötet. 

I veckobrevet, som kommer ut varje tisdag på Svenska kyrkan 

Eslövs intranät, finns en uppdatering från hur arbetet fortlöper. 

Status i processen per den 9 september 2021: 

 Arbetet går framåt och det är god stämning när 

medarbetare träffas.  

 Begravningsverksamheten ska mötas över gränserna och 

har ”kaffekalas”. 

 Alla tjänster kommer finnas kvar till sin nuvarande volym. 
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 De båda kyrkoherdarna har möts och haft genomgång inför 

vikariatet. 

 Administrationen arbetar med budget 2022, förbereder i 

bokningssystemet så även Löberöds resurser (fastigheter 

och medarbetare) finns att boka.  

De båda kyrkoherdarna anser att det är ett fortsatt stabilt läge i 

processen. 

 

Interimsstyrelsen tackar för informationen och ser fram emot nästa 

rapport. 

 

§ 46 
Anställning av  Ulf Östman redogör kort för hur rekryteringsprocessen har gått till   

Kyrkoherde from samt hur rekryteringsgruppen kommit fram till sitt förslag. 

2022-01-01  Kontraktsprosten Mikael Johansson har träffat de sökande, vilket 

även de fackliga representanterna har gjort.  

 

 Interimsstyrelsen beslutar: 

 att utse Patrik Johansson till kyrkoherde i Eslövs pastorat från och 

med 2022-01-01, förutsatt genomförd MBL-förhandling. 

 

 Paragrafen förklarades omedelbart justerad. 

 

§ 47 
Vikarierande kyrkoherde Ulf Östman redogör för processen. Anna Juhlin, kyrkoherde i 

hösten 2021  Löberöd, har tackat ja till vikariatet  

  

 Kyrkorådet i Eslöv har på sitt sammanträde 2021-08-31 beslutat att 

utse kyrkoherde Anna Juhlin till vikarierande kyrkoherde i 

Svenska kyrkan Eslöv under perioden 23/9-31/12 2021.  

  

Interimsstyrelsen tackar för informationen. 

 

§ 48 
Processen Mål- och Ann-Margret Gillerfors redogör för hur processen fram till beslut 

Verksamhetsplan samt  av Mål- och verksamhetsplan samt 2022 går till. Det är  

Budget 2022  Interimsstyrelsen som beslutar att lägga fram förslag till 

Interimsdelegerade, som fastställer framlagt förslag.   

 

  Interimsstyrelsen tackar för informationen. 

 

§ 49 

Övrigt Kyrkoherde Cerny Eriksson-Ståhl redogör för de två BKA, 

barnkonsekvensanalyser, som har gjorts av BKA-gruppen i 

Svenska kyrkan Eslöv. Gruppen har förstärkts med en medarbetare 

från Löberöds församling. Gruppen tittar på och analyserar de 

beslut som har Interimsstyrelsen har fattat, utifrån ett 

barnperspektiv och återkopplar sina synpunkter till  
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 Interimsstyrelsen. De två möten som nu är 

barnkonsekvensanalyserade är Interimsstyrelsens möten 22 juni 

2021 och 24 augusti 2021. 

 

 Anders Brinte informerar att den renovering av fönster i 

Högseröds kyrka som ska startas nu under hösten, troligen 

kommer pågå in på nästa år, vilket innebär att en del av kostnaden 

kommer nästa år till den nya organisationen.  
 

 § 50 

Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum måndag 18 oktober kl 18.00 i Stora 

salen, Eslövs församlingsgård, Eslöv. 

 

§ 51 

Avslutning Mötesordföranden Ulf Östman tackar närvarande ledamöter för 

dagens sammanträde. Därefter förklaras sammanträdet för avslutat. 
 

 

 

 

Justering 

 

Eslöv den           september 2021 
 

 

 

 

……………………………………………. ………………………………………… 

Ulf Östman, mötesordförande  Ann-Margret Gillerfors, sekreterare 

 

 

 

 

…………………………………………….  

Britt-Mari Martinsson 

      

Anslag om justering av protokoll har satts upp på pastoratets anslagstavla  

 

den              2021. 

 

 

 

………………………………… 

 

 

Förvaringsplats för protokollet: Församlingsgården på Utvägen 9 i Eslöv. 


