
 
 
 
Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Ransbergs församling 
Sammanträdesdatum: 2022-09-21 
Plats och tid: Ransbergs församlingshem klockan 18:00-19:30 
 
Beslutande: 
Jan Holm (ordförande) 
Kenth Wengholm (vice ordförande) 
Helena Lindström 
Towe Hagstedt 
Svante Andrén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Ulf Lindström (ersätter Hampus Borg) 
Ann-Ewa Lagerin (ersätter Anne-Marie Wahlström) 
 
Ej tjänstgörande ersättare: 
Lillemor Eriksson 
 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm               Förvaltningsassistent 
Martin Toresson Antikvarie, Tibro kommun   
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan den                  2022 § 48-59 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
                          Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 

Jan Holm 
 
 
Justerande:_________________________________________________ 
  Ulf Lindström 
 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Ransbergs församling Sammanträdesdatum: 2022-09-21 
 
Datum för anslags uppsättande:                            Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
 
Underskrift 
 
___________________________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent 
  



 
 
 

FR § 48  
Inledning 
Mötesordföranden förklarar mötet för öppnat.  
 
FR § 49 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 50             
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
FR § 51 
Val av justerare  
Att jämte mötesordföranden justera protokollet väljs Ulf Lindström. 
 
FR § 52 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 53 
Information från kyrkorådet 
Föregående kyrkoråds protokoll gås igenom.  
Informationen noteras. 
 
FR § 54 
Kyrkoherden har ordet 
Sami Kaukonen informerar: 

• Sommaren 2022 
• Gudstjänster på SÄBO har legat nere under del av sommaren men har nu 

kommit igång igen. 
• Konfirmander 2022–23: 22 anmälda 
• Lönerevision 2022 genomförd 
• Framtagande av beredskapsplan - fortbildning för arbetslaget 
• Kerstin Pilblads avskedspredikan 9 oktober klockan 10:00 i Kyrkefalla kyrka 
• Lokalförsörjningsplanen  
• Anna Sunnergren tillträder 1 oktober som komminister, välkomnande sker i 

gudstjänsten 27 november klockan 16:00 (1 adv) i Ransbergs kyrka. 
• Budgetarbetet 2023 
• Helene Larsson har anställts som vikarierande diakoniassistent. 

Informationen noteras. 
 
  



 
 
 

FR § 55 
Revidering arbetsordning 
Församlingsrådet har tidigare fattat beslut om att ett förslag till ny arbetsordning ska 
tas fram, som ska ingå i kyrkorådets arbetsordning. Ett förslag presenteras.  
Kenth Wengholm föreslår att förslaget ska kompletteras med information om ansvaret 
för kyrkliga inventarier. Församlingsrådet ger kyrkoherden i uppdrag att undersöka 
hur detta kan inkorporeras i arbetsordningen, och att ta fram ett nytt förslag till 
arbetsordning.  
 
FR § 56 
Ransbergskniven 
Martin Toresson berättar om Ransbergskniven, och dess resa tillbaka till Ransberg. 
Han ställer frågan om hur församlingsrådet önskar gå vidare med frågan.  
Församlingsrådet anser att kniven passar bättre på Tibro museum än i klocktornet, där 
den nu förvaras.   
Församlingsrådet ger kyrkoherden i uppdrag att undersöka möjligheten att kniven kan 
förvaras och ställas ut på muséet.  
 
FR § 57 
Dop 
Sami talar kring dopet ur ett teologiskt perspektiv.  
Informationen noteras. 
 
FR § 58 
Övriga ärenden 
Kenth Wengholm tar upp frågan om att komplettera den samling av föremål som finns 
i klocktornet med exempelvis stycken av takstolar som plockats fram vid 
takrenoveringen.  
Församlingsrådet ger Kenth Wengholm i uppdrag att organisera utställningen, och 
inkorporera de nya föremålen.  
 
FR § 59 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.  
 


