Protokoll fört vid Sunnersbergs församling
Kyrkorådets sammanträde 2021-09-01
Zoom-möte

Närvarande:
Inger Jonsson, ordförande
Monica Göransson, kyrkoherde
Lars-Olof Bårström
Monika Andersson
Marianne Sixtensson
Gertrud Ulleryd
Bengt Carlsson-Vester
Eva Ingebäck
Joakim Lövkvist, kyrkogårds- och fastighetschef
tom § 113

Anmält förhinder:
Kenneth Svensson
Vid protokollet:
Lena Johansson

§ 107
Ordförande Inger Jonsson förklarade mötet öppnat.

Sammanträdets öppnande

§ 108
Dagordningen godkändes.

Dagordningen

§ 109
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Monika Andersson.

Val av justeringsperson

§ 110
Inga ärenden.

Begravningsverksamheten

§ 111
Kyrkorådet beslutade att uppdra åt tjänstemännen att ta fram bra och tydliga
beslutsunderlag för renoveringsbehov av Kyrkskolan och den ev. tillbyggnaden av
Kyrkans gård till Kyrkorådets möte 211215 . Detta för att kommande
mandatperiods nya Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige ska kunna fatta beslut när de
tillträder.

Kyrkskolan Sunnersberg
Ev tillbyggnad KgL

§ 112
Beslutades att lägga rapporten för investeringar och underhåll 210731 till
handlingarna.

Investeringar och
underhåll 2021

§ 113
Kyrkorådet beslutade att lägga ärendelistan till handlingarna.

Ärendelistan

§ 114
Kyrkoherde Monica Göransson informerade om att barngrupperna kommer starta
v.37. Däremot kommer inte små barn och föräldragrupper och ungdomsgrupper
starta än. Vuxengrupperna Ett steg i taget och Pilgrimsvandringar fortsätter med
sin utomhusverksamhet.

Lägesrapport

Kyrkoherde Monica Göransson berättade vidare att det är många som nu vill döpa
sina barn vilket gör att doptiderna har fått utökas.

Signatur Orndförande

Signatur Justerare
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Zoom-möte

§ 115
Inför Biskopsvisitationen den 19-21 oktober samt söndagen den 24 oktober,
kommer ett avstämningsmöte med Stiftet vara den 10 september för att hitta
former så att det går att bedriva visitationen till största delen fysiskt.

Biskopsvisitation

Innan Biskopsvisitationen sker en förvisitation. Kyrkoantikvarie Inga-Kajsa
Christensson och hennes efterträdare Andreas Lindblad har inspekterat de
kulturhistoriska värdefulla kyrkliga inventarierna. De var mycket nöjda med hur
Sunnersbergs församling tar hand om dessa.
Kyrkorådet kommer att få ett tillfälle med Biskopen och inför nästa kyrkorådsmöte
så vore det mycket bra om ledamöterna kunde förbereda frågor för samtalet.
§ 116
Beslutades att lägga kyrkorådets protokoll 210616 till handlingarna.

Kyrkorådets protokoll

§ 117
Beslutades att lägga AU’s protokoll 210824 till handlingarna.

AU-Protokoll

§ 118
Kyrkorådet beslutade att lägga den ekonomiska rapporten för 210731 till
handlingarna.

Ekonomisk rapport

§ 119
Det nya kyrkobladet har kommit och det behövs fler kyrkobladsutdelare. Känner
ledamöterna någon som vill hjälpa till med att dela ut så får de gärna kontakta
Kyrkoherde Monica Göransson eller kommunikatör Kerstin Larsson.

Kyrkoherdens rapport

§ 120
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Kyrkoherden avslutade med en
andakt.

Avslut

I ovanstående paragrafer har hänsyn tagits till barnkonsekvensanalysen.
Höstens kyrkorådssammanträden:
210929, 211027, 211124 och 211215.
Nästa sammanträdesdag är onsdagen den 29 september.
……………………………………………………………………………
Ordförande, Inger Jonsson
….………………………………………………………………………..
Monika Andersson
Vid protokollet
………………………………………………………………Justerat och anslaget:………………………
Lena Johansson

Signatur Orndförande

Signatur Justerare

