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Tibro pastorat 
Sammanträdesprotokoll Tibro pastorats kyrkoråd 
Sammanträdesdatum: 2023-01-24 
Plats och tid: Högåskyrkans samlingssal, kl. 18:00-18:30 
 
Beslutande: 
Liselott Nydén (Ordförande) 
Kristina Häljestam (Vice ordförande) 
Nils Broman 
Anne-Marie Wahlström 
Irene Söderberg 
Mattias Johansson 
Marcus Kjellberg (ersätter Hampus Borg) 
Åse Nicklasson 
Kyrkoherde Sami Kaukonen 
 

Icke tjänstgörande ersättare:  
Agneta Dahm 
Ann Ohlsson 
Towe Ljunggren  

 
Övriga närvarande:                     
Lina Dahm  Förvaltningsassistent 
Elin Fredrikson Kyrkogårdschef 
 
Justering tid och plats: Högåskyrkans kansli 2023-01-24 Paragraf 1-14 
 
 
Sekreterare: _______________________________________________ 
  Lina Dahm 
 
Ordförande:________________________________________________ 
  Liselott Nydén  
 
Justerande:________________________________________________ 
  Nils Broman 
 
Anslag/Bevis: Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ: Tibro pastorats kyrkoråd. Sammanträdesdatum: 2023-01-24 
 
Datum för anslags uppsättande                    Datum för nedtagande 
 
Förvaring för protokollen: Kansliet Svenska kyrkan Tibro. 
 
Underskrift 
 
_______________________________ 
Lina Dahm, förvaltningsassistent  



 
 

 

_______  _______ 

KR § 1 
Inledning och upprop 
Kyrkoherden inleder sammanträdet med en betraktelse.  
Upprop förrättas.  
 
KR § 2 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns.  
 
KR § 3 
Val av justerare  
Att jämte ordföranden justera protokollet väljs Nils Broman. 
 
KR § 4 
Föregående protokoll KRAU 2023-01-16 
Arbetsutskottets föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till 
handlingarna. 
 
KR § 5 
Föregående protokoll KR 2022-12-13 
Föregående sammanträdes protokoll noteras och läggs till handlingarna.  
 
KR § 6 
Information från församlingsrådet i Tibro 
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Tibro.  
Församlingsrådet i Tibro har inte haft något sammanträde. 
Informationen noteras.  
 
KR § 7 
Information från församlingsrådet i Ransberg  
Sami Kaukonen informerar från församlingsrådet i Ransberg.  
Församlingsrådet i Ransberg har inte haft något sammanträde.  
Informationen noteras.  
 
KR § 8 
Anmälningsärenden 
Sami Kaukonen anmäler: 
• Erbjudande om ärkebiskopens fastebok till alla anställda och en bokcirkel på 

arbetstid 
• Inköp av skrivbord och kontorsstolar, samt övrig ergonomisk utrustning 
• Inköp av projektorduk till (främst) Kyrkefalla kyrka 
• Bekostande av buss för Häggetorpsskolan i samband med julvandring 
Anmälningsärendena noteras. 
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KR § 9 
Personalsituationen 
Sami Kaukonen och Elin Fredrikson informerar om personalsituationen.  
Informationen noteras.  
 
KR § 10 

Kyrkoherden informerar 

Sami Kaukonen informerar: 
• Ekumeniska böneveckan 2023  
• Julen i våra kyrkor  
• Pågående samtal om eventuellt samarbete med Hjo pastorat 
Informationen noteras. 
 
KR § 11 

Kyrkogårdschefen informerar 

Elin Fredriksson informerar: 
• Trädbeskärning har genomförts 
• Svårt att teckna avtal för pellets, kostnaden kommer att öka 
Informationen noteras.  
 

KR § 12 

Tibro pastorats hemsida 

Kyrkofullmäktige i Tibro pastorat har beslutat att bifalla två motioner angående 
pastoratets hemsida. Motionerna gällde dels att hemsidan skulle informera om vilka 
nomineringsgrupper som finns representerade i förtroendemannaorganisationen, vilka 
förtroendevalda som sitter de olika organen samt att protokollen skulle publiceras. 
Kyrkorådet gavs i uppdrag att genomföra motionernas förslag och att besluta om det 
praktiska genomförandet.  
Ett förslag på genomförande presenteras.  
Arbetsutskottet ställer sig positiva till förslaget och föreslår kyrkorådet att besluta att 
motionernas förslag därmed ska anses genomförda.  
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget. 

 

KR § 13 
Servitutsavtal Ransbergs kyrka 
Elin Fredrikson har tidigare fått i uppdrag att framföra synpunkter angående det 
förslag till servitutsavtal som kommit in från Tibro kommun. Kommunens 
representanter är negativa till synpunkterna.  
Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att pastoratet ska godkänna det föreslagna avtalet 
med en ersättning på 5000 kr. 
Kyrkorådet beslutar enligt förslaget.  
 
KR § 14 
Sammanträdets avslutande 
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet.  


