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§ 1 Förklarades sammanträdet öppnat och förrättades upprop. 

 

§ 2 Till justerare valdes Bengt Johansson. 

 

§ 3 Förklarades sammanträdet utlyst enligt gällande regler. 

 

§ 4 Godkändes dagordningen med vissa tillägg 

 

§ 5 Lades föregående protokoll till handlingarna 

 

§ 6 Rapporterade kyrkorådets medlemmar om församlingsverksamheten Julen 2010. 

Ett generellt drag är att julens gudstjänster har samlat något färre besökare än föregående år. 

 

§ 7 Kontraktsprosten har sänt ut ett antal frågor till kyrkorådet angående utmaningar 

inför framtiden och behov av samverkan. Ansåg kyrkorådet att vår församling behöver få 

lugn och ro efter våra sammanslagningar och växa in i vår nya organisation. Samverkan skulle 

kunna ske vad gäller marknadsföring och fastighetshantering. På lång sikt ser kyrkorådet 

problem med ekonomin samt med kostnader för alla fastigheter och uppvärmning. Delades 

också en inbjudan ut till framtidsseminarium den 26 mars tillsammans med nye biskopen. 

 

§ 8 Fredag och lördag den 28-29 januari har kyrkorådet arbetsmöte på Vårdnäs. 

Fredagen är vikt för diskussioner kring vår frivilligorganisation och hur vi bäst utnyttjar våra 

ideella krafter. 

 

§ 9 Ställde sig kyrkorådet positivt till vissa förändringar i disposition av 

lokalerna i församlingsgården i Linghem. Kommer det nuvarande pingisrummet att förändras 

till kombinerat personalrum och sammanträdesrum. 

 

§ 10 Informerade kyrkoherden om följande frågor 

a. Fastighetsärenden: värmen i Vårdsberg och Lillkyrka ses över, ett akustiktak 

är beställt till övre hallen i Bankekinds församlingsgård, samtliga kyrkotorn är 

rengjorda med hjälp av dammsugare, vattenläckage i personalutrymmet i 

Törnevalla, fortfarande problem med sms-styrd påställning av värme, ny 

helfrys till Askeby, ljudutredning är avslutad samt elrevision är utförd. Stora 

problem med Östra Hargs orgel. Kantorerna rekommenderar att vigselpar 

hänvisas till andra kyrkor 

b. Personalärenden: sjukdomsläget i pastoratet genomgicks, Anders Dahlman  
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c. har slutat sin vikariatsanställning, Yvonne Davidsson har begärt 

föräldraledighet hela våren 2011, Lotta Kassman har fått ett 6 månaders 

vikariat. Ytterligare resurser kan komma att tillföras. 

d. Taizé resan för personal och kyrkoråd utreds. Enligt plan skall Ö Åkerbos 

anställda åka i slutet av september och V Åkerbo i mitten av oktober. 

Kyrkorådets ledamöter inbjuds att fördela sig på dessa två tillfällen.  

e. Skyltar om snöröjning enl kyrkoråds beslut är uppsatta på kyrkogårdarna.  

f. Församlingens konfirmandhandlingsplan är godkänd av stiftet.  

g. Kyrkoherden har planlagt sommarens och höstens gudstjänster. Personalen 

skall beredas möjlighet att lämna synpunkter och sedan lämnas planeringen ut 

till verksamhetsråden för en sista justering. 

§ 11 Informerade Ekängskommitténs ordförande Magnus Methander om det 

fortsatta arbetet med församlingsgården i Ekängen. Innevarande vecka skall glaskupolen 

sättas upp på kapellet. 

 

§ 12 Beslutade kyrkorådet att uppdra åt kyrkoherden att låta göra en ommätning av 

kyrkogårdarna samt städningen i församlingshemmen. 

 

§ 13 Diskuterades kring frågan om tjänstledighet för att pröva annan tjänst skall 

beviljas. Beslutade kyrkorådet att kh får delegation på att bevilja max 6 månaders 

tjänstledighet för att pröva annan tjänst. För ev tjänstledighet för kyrkoherde beviljar 

kyrkorådsordföranden detta. 

 

§ 14 Beslutade kyrkorådet om följande datum då kyrkmöten hålls. Vid samtliga 

möten skall kyrkoherden och ordföranden deltaga samt kyrkmöten hålls i direkt anslutning 

efter gudstjänst. Vårdsberg 20/2 kl 18, Rystad 27/2 kl 11, Bankekind 27/2 kl 18, Gistad 6/3 kl 

17, Askeby/Örtomta 13/3 kl 11, Ö Harg 27/3 kl 18 Törnevalla 3/4 kl 18 samt Ö 

Skrukeby/Lillkyrka 10/4 kl 18. 

 

§ 15 Beslutade kyrkorådet bevilja 1.800 kr till en behövande kvinna i Rystads 

socken. Medel tas ur Rystads diakonala fond. Kyrkoherden och diakonen ombesörjer det 

hela. Beslutade kyrkorådet uppdra åt diakon Pernilla Enström om förslag på riktlinjer inför 

nästa år hur liknande julgåvor skall kunna utbetalas till behövande. 

 

§ 16 Presenterade kyrkoherden ett förslag på hur vikarierande musiker skall ersättas 

vid huvudgudstjänst. Betalning skall erbjudas utifrån schablon om sex timmars arbete till 

marknadsmässig lön. OB och reseersättning betalas också ut. Beslutade kyrkorådet utifrån 

detta förslag. 

 

§ 17 Efterlyste Lennart Torstensson en genomgång av brandutrustning, utrymnings-

plan och övning samt skyltar och utrymningstavlor i våra kyrkor. Även en information om hur 

våra larm fungerar bör gås igenom. Lovade kyrkoherden att detta skall ombesörjas. 

 

§ 18 Karl-Erik Sylvan framlade den åsikten att det är störande att andakten på 

onsdagarna hålls samtidigt som servering av soppa sker i rummet bredvid. Skulle man inte 

kunna börja med andakt och därefter serveras soppan. Kyrkoherden berättade att sådana 

tankar finns och så småningom kanske en förändring kommer att genomföras. 

 

§ 19 Förklarades sammanträdet avslutat och kyrkoherden avslutade med andakt. 

 

Dag som ovan 

 
Fredrik Lennman  Lars Linde  Bengt Johansson 
Sekreterare  ordförande  Justerare 


