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Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkofullmäktige 
Sammanträdesdatum: 2022-05-18 
Plats och tid: Samlingssalen i Högåskyrkan, kl.18:30-19:30 
 
Beslutande:   
Svante Andrén (ordförande) 
Anne-Marie Wahlström (vice ordförande) 
Liselott Nydén  
Kristina Häljestam 
Nils Broman 
Irene Söderberg 
Heinz Barath (ersätter Åse Nicklasson) 
Hampus Borg 
Mattias Johansson 
Thomas Carlsson (ersätter Jan Holm) 
Ann Ohlsson 
Marianne Karlsson (ersätter Ulf Lindström) 
Maria Hammar 
Marcus Kjellberg 
Kenth Wengholm 
Agneta Dahm 
Virginia Ljungqvist 
Agneta Olsson 
Karin Sjölander 
Anne-Christine Persson (ersätter Jan Henningsson) 
Eva-Maj Johansson (ersätter Hans Dahm) 
Siw Aronsson (ersätter Michael Hallgren) 
Ingrid Sundberg 
Inger Strand (ersätter Claes Jägevall) 
Tove Hagstedt 
Övriga  
närvarande: Sami Kaukonen, kyrkoherde  
 Lina Dahm, sekreterare 
 Johan Skärgård, redovisningsekonom  

Elin Fredriksson, kyrkogårdschef 

 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2022-05-18  Paragraf 1-22 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Svante Andrén 
 
 
Justerande:________________________________________________ 
  Liselott Nydén    
 
 
Justerande:________________________________________________ 
  Kristina Häljestam 
 



 
 
 

 

_______  _______ 

 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

 
Organ: Tibro pastorats kyrkofullmäktige. Sammanträdesdatum: 2022-05-18 
 
Datum för anslags uppsättande___________ Datum för nedtagande ___________ 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, kanslist 

  



 
 
 

 

_______  _______ 

KFM § 1 
Upprop 
Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar ledamöterna välkomna. 
Upprop förrättas.  
 
KFM § 2 
Sammanträdets behöriga kungörande 
Sammanträdet förklaras i behörig ordning kungjort. 
 
KFM § 3 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns med följande justeringar: 
Beslutspunkt om fastställande av arbetsordning för kyrkoråd och ram för 
kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet (punkt 12b) tillkommer. 
 
KFM § 4 
Val av två justerare 
Att jämte ordförande justera protokollet väljs Liselott Nydén och Kristina Häljestam. 
 
KFM § 5 
Tidpunkt för justering 
Protokollet justeras den 2020-05-18 i Högåskyrkan. 
 
KFM § 6 
Genomgång av Årsredovisning 2021  
Tibro pastorats Årsredovisning 2021 har varit utskickad till kyrkofullmäktiges 
ledamöter och ersättare. Redovisningsekonom Johan Skärgård går igenom 
årsredovisningen, varefter kyrkofullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor. 
Kenth Wengholm lyfter frågan om kapitalförvaltning och den låga avkastning som 
kyrkkontot ger.  
Kyrkofullmäktige noterar informationen. 
 
KFM § 7 
Verksamhetsuppföljning 2021  
Verksamhetsuppföljningen har varit utsänd till kyrkofullmäktiges ledamöter och 
ersättare, som har möjlighet att ställa frågor.  
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsuppföljningen.  
 
KFM § 8 
Revisionsrapport 
Redovisningsekonom Johan Skärgård läser upp delar av revisionsberättelsen i 
Årsredovisning 2021. 
Kyrkofullmäktige noterar informationen. 
 
  



 
 
 

 

_______  _______ 

KFM § 9 
Fastställande 2021 års Årsredovisning resultat- och balansräkning. 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att årsredovisningen fastställs och att årets 
överskott, 1633 tkr, överförs till balanserat resultat. 
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med kyrkorådets förslag.  
 
KFM § 10 
Ansvarsfrihet för Kyrkorådets ledamöter räkenskapsåret 2021. 
Kyrkofullmäktige beslutar att bevilja Tibro pastorats kyrkoråds ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.  
Kyrkorådets ledamöter deltar inte i beslutet.  
 
KFM § 11 
Arbetsordning för kyrkorådet 
Ett förslag till arbetsordning för kyrkorådet gås igenom och kyrkofullmäktiges 
ledamöter har möjlighet att ställa frågor.  
Informationen noteras. 
 
KFM § 12 
Ram för kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet 
Ett förslag till ram för kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet gås igenom och 
kyrkofullmäktiges ledamöter har möjlighet att ställa frågor.  
Informationen noteras 
 
KFM § 13 
Beslut om arbetsordning för arbetsordning för kyrkorådet och ram för kyrkoherdens 
uppgift att leda all verksamhet 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att fastställa följande dokument:  
Ramar för kyrkoherdens uppgift att leda all verksamhet 
Arbetsordning för kyrkorådet  
Ann Ohlsson föreslår en justering i Arbetsordning för kyrkorådet avsnitt 7, där texten i 
andra meningen ska lyda ”För varje kalenderår ska kyrkorådet fastställa ett program 
med sammanträdesdagar och platser...".  
Dessa dokument föreslås ersätta tidigare gällande Arbetsordning för kyrkorådet i Tibro 
pastorat samt Delegationsordning.  
Kyrkofullmäktige beslutar att fastställa Ram för kyrkoherdens uppgift att leda all 
verksamhet samt Arbetsordning för kyrkorådet med den föreslagna ändringen, och att 
dessa dokument ska ersätta de tidigare gällande Arbetsordning för kyrkorådet i Tibro 
pastorat samt Delegationsordning.  
 
  



 
 
 

 

_______  _______ 

KFM § 14 
Entledigande av ledamot 
Mikael Johansson (S) har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
kyrkofullmäktige. 
Kyrkofullmäktige beslutar att entlediga Mikael Johansson, och ger kyrkorådet i 
uppdrag att be Skara stift biträda med ny räkning för att utse en ny ersättare i 
kyrkofullmäktige.  
 
KFM § 15 
Entledigande av ersättare i församlingsrådet i Ransberg 
Annika Eclund har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
församlingsrådet i Ransberg. 
Kyrkofullmäktige beslutar att entlediga Annika Eclund. 
 
KFM § 16 
Fyllnadsval till församlingsrådet i Ransberg 
Förslag till ny ersättare i församlingsrådet i Ransberg saknas, och kyrkofullmäktige 
föreslås besluta att lämna platsen vakant tills vidare. 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
KFM § 17 
Entledigande av ersättare i församlingsrådet i Tibro 
Marita Jalonen har begärt att bli entledigad från sitt uppdrag som ersättare i 
församlingsrådet i Tibro. 
Kyrkofullmäktige beslutar att entlediga Marita Jalonen. 
 
KFM § 18 
Fyllnadsval till församlingsrådet i Tibro 
Förslag till ny ersättare i församlingsrådet i Tibro saknas, och kyrkofullmäktige 
föreslås besluta att lämna platsen vakant tills vidare. 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt förslaget. 
 
KFM § 19 
Motion om belysning på Tibro nya kyrkogård 
En motion om belysning på Tibro nya kyrkogård har inkommit från Mattias 
Johansson (C). 
Kyrkofullmäktige beslutar att motionen får lämnas och överlämnar den till kyrkorådet 
för beredning.  
 
KFM § 20 
Motion om Tibro pastorats hemsida 
En motion om Tibro pastorats hemsida har inkommit från Kristina Häljestam (C), 
Irene Söderberg (C) och Mattias Johansson (C). 
Kyrkofullmäktige beslutar att motionen får lämnas och överlämnar den till kyrkorådet 
för beredning.  
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KFM § 21 
Motion om publicering av protokoll på pastoratets hemsida 
En motion om publicering av protokoll på pastoratets hemsida har inkommit från 
Hampus Borg (BA). 
Kyrkofullmäktige beslutar att motionen får lämnas och överlämnar den till kyrkorådet 
för beredning.  
 
KFM § 22 
Sammanträdets avslutande 
Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar sammanträdet. 
 


