Protokoll fört vid Sunnersbergs församling
Kyrkorådets sammanträde 2021-04-21
Zoom-möte

Närvarande:
Inger Jonsson, ordförande
Monica Göransson, kyrkoherde
Lars-Olof Bårström
Monika Andersson
Eva Ingebäck
Marianne Sixtensson
Kenneth Svensson
Roger Immerstrand
Jan Oscarsson
Göran Karlsson
Joakim Lövkvist, kyrkogårds- och fastighetschef
tom § 76

Anmält förhinder:
Gertrud Ulleryd
Bengt Carlsson-Vester
Begravningsverksamhetens representant:
Lars Ödlund, begravningsombud tom § 74
Vid protokollet:
Lena Johansson

§ 70
Ordförande Inger Jonsson förklarade mötet öppnat.

Sammanträdets öppnande

§ 71
Dagordningen godkändes.

Dagordningen

§ 72
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Marianne Sixtensson.

Val av justeringsperson

§ 73
Fastighets- och kyrkogårdschef Joakim Lövkvist redogjorde för
begravningsverksamhetens kommande underhålls- och investeringsplan för 2022
till 2024-27. Begravningsombudet Lars Ödlund godkände underhålls- och
investeringsplan för 2022 till 2024-27.

Begravningsverksamheten

§ 74
Beslutades att lägga rapporten för investeringar och underhåll 210430 till
handlingarna.

Investeringar och
underhåll 2021

§ 75
Fastighets- och kyrkogårdschef Joakim Lövkvist redogjorde för församlingens
kommande underhålls- och investeringsplan för 2022 till 2024-30. Kyrkorådet
beslutade att lägga underhålls- och investeringsplanen för 2020 till 2024-30 till
handlingarna.

Investeringar och
Underhållsplan
2022-2024-30

§ 76
Kyrkorådet beslutade att lägga ärendelistan till handlingarna.

Ärendelistan

§77
Kyrkoherde Monica Göransson berättade att inför den eventuella utbyggnaden av
Kyrkans gård ska stadsarkitekten gå igenom situationsplanen innan arkitekten kan
arbeta vidare.

Lägesrapport
Ev. utbyggnad
Kyrkans gård

Signatur Ordförande

Signatur Justerare

Protokoll fört vid Sunnersbergs församling
Kyrkorådets sammanträde 2021-04-21
Zoom-möte

§78
Kyrkoherde Monica Göransson informerade att hon och kyrkorådets ordförande
Inger Jonsson har haft ett avstämningsmöte inför Biskopsvisitationen. Biskopen har
godkänt planeringen. Kyrkorådets kommer att träffa biskopen för samtal och
frågor tisdagen den 19 oktober 17,30. Mer detaljerad information kommer längre
fram.

Biskopsvisitation

§ 79
Beslutades att lägga kyrkorådets protokoll 210421 till handlingarna.

Kyrkorådets protokoll

§ 80
Beslutades att lägga AU’s protokoll 210510 till handlingarna.

AU-Protokoll

§ 81
Kyrkorådet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten för 210430 till
handlingarna.

Ekonomisk rapport

§ 82
Beslutades att Otterstad och Skalunda kyrka ska vara öppna alla dagar fr.o.m. 1 juni
mellan kl. 10 och 16.

Öppna kyrkor

§ 83
Gudstjänsternas annonskostnader för 2021 budgeterades bara fram till
halvårsskiftet. Tanken var att annonserna skulle upphöra för att därefter endast i
kyrkobladet informera om gudstjänsttider. Coronapandemin med dess
restriktioner gör att det är svårt att planera gudstjänsttiderna så de tryckas i
kyrkobladet. Kyrkorådet beslutade att annonserna i NLT ska fortsätta tills vidare.

Annonser i NLT

§ 84
Kyrkorådet beslutade att anta beredskapsplanen samt att ge kyrkoherden
delegation att uppdatera kontaktuppgifterna vid behov.

Beredskapsplan

§ 85
Policyn för att förebygga hot och våld har justerats och uppdaterats. Kyrkorådet
beslutade att anta den uppdaterade policyn för att förebygga hot och våld.

Policy för att förebygga hot
och våld

§ 86
Kyrkoherde Monica Göransson berättade att det nya kyrkobladet har precis
kommit. I detta kyrkoblad handlar det bl a om Pilgrimsvandring. Det är fortfarande
svårt att planera sommarens predikoturer pga coronarestriktionerna. Om
restriktionerna skulle lätta och det skulle ges möjlighet till att vara fler personer i
kyrkan antas det att det kommer bli många dop framöver.

Kyrkoherdens rapport

Det har kommit in flera ansökningar till tjänsten som församlingspedagog, och
intervjuerna kommer att inledas i nästa vecka.
Barn och ungdomsverksamheten har bestämt att de inte sätter igång verksamheten
innan sommaren utan planerar inför hösten. Konfirmationen som skulle vara i maj
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är flyttad till september. När det gäller sommarkonfirmanderna så väntar man med
att ändra några planer tills mer aktuella restriktioner beslutas. Konfirmationen är
planerad till den 3 juli.
§ 87
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Kyrkoherden avslutade med en
andakt.
I ovanstående paragrafer har hänsyn tagits till barnkonsekvensanalysen.

Vårens kyrkorådssammanträden: 210616.
Nästa sammanträdesdag är onsdagen den 16 juni
……………………………………………………………………………
Ordförande, Inger Jonsson
….………………………………………………………………………
Marianne Sixtensson
Vid protokollet
………………………………………………………………Justerat och anslaget:……………………………
Lena Johansson
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Signatur Justerare

Avslut

