
Sida 1 

STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

FASTIGHETS- OCH KYRKOGÅRDSUTSKOTT 2021-09-02 
 
Plats och tid  Starrkärrs ekonomibyggnad kl 17:00 
  
Beslutande Ordinarie ledamöter: 

Seppo Tallheden, ordförande  
Lennart Järkil  
Sven Jonsson 
Kerstin Ljungqvist, närvarande 
digitalt 
Margareta Mattsson-Jerrestrand, 
kh, närvarande digitalt 

 

   
Övriga deltagande  

Tony Karlsson, sekreterare 
 

  
  
  
  
 
Underskrifter 

 
Sekreterare 

  
Paragrafer 130-140/21                 

 

  Tony Karlsson   
  

Ordförande 
   

  Seppo Tallheden   
  

 
Justering 

   

  Sven Jonsson   

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Fastighets och Kyrkogårdsutskott 

Sammanträdesdatum 2021-09-02 

Datum för anslags uppsättande 2021-09-07 

Datum för anslags nedtagande 2021-09- 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärrs församling, församlingsexpeditionen 

 

Underskrift 

 

 

 



Sida 2 

 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-09-02 
 

 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§130/21  Inledning 
 Ordförande Seppo Tallheden öppnade sammanträdet för Fastighets och  

kyrkogårdsutskottet. 

§131/21 Upprop och val av sekreterare 
Sekreteraren förrättade upprop. Alla närvarande tjänstgör.  
 
Tony Karlsson valdes som sekreterare. 

 
§132/21 Godkännade av dagordningen 

 Dagordning godkändes. 
 

 FKU beslutade: 
att  godkänna dagordningen. 

 
§133/21      Justerare. 
         Sven Jonsson valdes som justeringsperson och protokollet justeras den  

6 september kl. 17:00 på församlingsexpeditionen. 

 FKU beslutade: 
 

att         välja Sven Jonsson till protokolljusterare. 
 
 
§134/21 Församlingens antipendier i Kilanda. 

         Uppdra åt Lennart Järkil att påbörja och tillverka den nya antependieförvaringen                                                                                                                                                 
i Kilanda. Att senast 5 oktober  inkomma med offert och tidsplan för det arbetet.         

   
  FKU beslutar: 
 
att  Lennart Järkil kan påbörja tillverkningen av det nya antipendie förvaringen i 

 Kilanda och inkomma med en offert och tidplan för det arbetet. 
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 STARRKÄRR-KILANDA FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

 Fastighets- och Kyrkogårdsutskott 2021-09-02 
 

 Ordf.sign. Just.sign. Just.sign. Utdragsbestyrkande 
 

 

 

 

§135/21 Konservering 
  FKU behöver ta beslut om vi kan starta med konserveringsåtgärder för Starrkärr 

 och Kilanda. Det gäller metallföremål i Starrkärr och Kilanda 5 st metallföremål, 
 3 i Starrkärr och 2 i Kilanda, och det är 4 st antependier och ett altarbrun i
 Kilanda som skall förvaras i de nya säkerhetsskåpen eller om vi skall invänta 
 besked om vi beviljas KAE för de åtgärderna?  

 
  FKU beslutar: 
 
att  starta konservering av antipendier och metallföremål i Starrkärr och Kilanda. 
 
§136/21  FKU behöver ta att beslut om att kontakta en person som kan göra ritning och 

 arbetsbeskrivning på hur en ny förvaring av textilerna i Starrkärrs kyrka kan 
 utformas. 

 
  FKU beslutade: 
 

att  Kerstin Ljungqvist får i uppdrag att undersöka och ta in en offert för textils 
 förvaring i Starrkärr. 

 
§137/21 Information.  
 Ingen. 
  
 FKU beslutade:  
 
att notera informationen. 
 
§138/21 Övriga frågor. 

 Inga övriga frågor. 

 

§139/21 Nästa sammanträde  

 Kommande sammanträde blir den 5 oktober  2021 kl 17.30 hos Starrkärrs 

vaktmästare, Ekonomibyggnaden eller digitalt. 

 

FKU beslutade: 

att  nästa sammanträde blir den 5 oktober. 
 
§140/21 Avslutning 
  Ordförande tackade för visat intresse och förklarade dagens sammanträde för 

 avslutat.  
 


