
 
 
 
 

Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Församlingsrådet i Tibro församling 
Sammanträdesdatum: 2022-09-07 
Plats och tid: Högåskyrkan klockan 18:45-20:20 
 
Beslutande: 
Anna-Greta Andersson (ordförande) 
Gun Biström 
Daniel Fransson 
Gunilla Holm 
Marcus Kjellberg 
Axel Nydén 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
Åke Mård (ersätter Virginia Ljungqvist) 
Icke tjänstgörande ersättare: 
Margareta Dahlgren  
 
Övriga närvarande: 
Lina Dahm              Förvaltningsassistent 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkan 2022-09-07      § 42-55 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
                          Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
                                  Anna-Greta Andersson 
 
 
Justerande:________________________________________________ 
                                 Daniel Fransson 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Församlingsrådet i Tibro församling Sammanträdesdatum: 2022-09-07 
 
Datum för anslags uppsättande:                        Datum för nedtagande:  
 
Förvaringsplats för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 
 
 

FR § 42 
Upprop 
Upprop förrättas. 
 
FR § 43              
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
 
FR § 44 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Daniel Fransson. 
 
FR § 45 
Föregående protokoll 
Föregående mötes protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. 
 
FR § 46 
Förslag på nya ersättare i Tibro församlingsråd 
Det saknas två ersättare i Tibro församlingsråd, och rådet har tidigare uppmanats att 
ta fram förslag till detta uppdrag.  
Inga förslag finns, och frågan hänskjuts till kyrkofullmäktige.  
 
FR § 47 
Ekumenik 
Ordföranden tar upp frågan om ekumeniskt samarbete i Tibro kommun med 
utgångspunkt i Tibro kristna råd.  
Sami Kaukonen informerar om det ekumeniska samarbete som planeras under hösten. 
Flera ekumeniska gudstjänster och träffar planeras under höst och vinter, och 
församlingsrådet uppmanas att komma med förslag på exempelvis intressanta 
föreläsare som kan bjudas in. 
Informationen noteras.  
 
FR § 48 
Kyrkvärdar 
Förslag på ny kyrkvärd är Margareta Dahlgren. 
Förslag på ny inventarieansvarig kyrkvärd i Tibro församlings kyrkor är Axel Nydén. 
Församlingsrådet beslutar enligt förslagen.  
 
  



 
 
 
 

FR § 49 
Gudstjänsterna under hösten 
Kyrkoherden redogör för gudstjänstplaneringen under hösten.  
Under pandemin har flertalet av församlingens gudstjänster firats i Kyrkefalla kyrka. 
Dock har inte alla församlingsbor möjlighet att ta sig dit, varför man kommer att 
återgå till att fira de flesta söndagsgudstjänster i Högåskyrkan. Kyrkefalla kyrka 
kommer att användas som tidigare, på storhelger och vissa musikgudstjänster. 
En tisdagskväll i månaden kl 20:00 kommer det hållas musikandakter i Kyrkefalla 
kyrka, med Jenny de Carvalho och Mauricio de Carvalho.  
Gudstjänstformen ”afternoon church” har varit mycket lyckad, och kommer att 
fortsätta under hösten.  
Informationen noteras.  
 
FR § 50 
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.  
Församlingsrådet ställer sig bakom förslaget och skickar det vidare till kyrkorådet för 
beslut.  
 
FR § 51 
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: 21 anmälda 
• Lönerevision 2022 genomförd 
• Framtagande av beredskapsplan - fortbildning för arbetslaget 
• Genomförande av utvecklingssamtal under hösten  
• Kerstin Pilblads avskedspredikan 9 oktober  
• Pingstkyrkan rekryterar ny pastor/föreståndare på grund av pensionsavgång. 
• Lokalförsörjningsplanen  
• Anna Sunnergren tillträder 1 oktober som komminister, välkomnande sker i 

gudstjänsten 27 november (1 adv) i Ransbergs kyrka. 
• Helene Larsson har anställts som vikarierande diakoniassistent. 

Informationen noteras. 
 
FR § 52 
Information från kyrkorådet 
Kyrkorådet har fattat beslut om förändring av gravskötseltjänster. Det kommer från 
2023 inte längre vara möjligt att teckna avtal om årsskötsel om man inte samtidigt 
beställer plantering. 
Informationen noteras.  
  



 
 
 
 

FR § 53 
Tema: Dopet 
Sami talar kring dopet ur ett teologiskt perspektiv.  
Informationen noteras. 
 
FR § 54 
Övriga frågor 
Marcus Kjellberg tar upp frågan om drop-in-vigsel. Kyrkoherden tar med sig frågan till 
arbetslaget.  
 
FR § 55 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och mötet avslutas med Herrens bön.  
 


