Protokoll fört vid Sunnersbergs församling
Kyrkorådets sammanträde 2022-01-19
Plats: Kyrkans gård Lockörn

Deltagande ordinarie ledamot:
Inger Jonsson, ordförande
Monica Göransson, kyrkoherde
Lars-Olof Bårström
Bengt Carlsson-Vester
Monika Andersson
Eva Ingebäck
Gertrud Ulleryd
Magnus Lönnroth
Anders Olsson

Deltagande ersättande ledamot:
Vivianne Torstensson
Kenneth Svensson
Karl-Anton Leckström
Helen Nylund
Vid protokollet:
Lena Johansson

Dagen möte inleddes med att kyrkorådets ordförande Inger Jonsson informerade
det nya kyrkorådet om dess huvuduppgifter och ansvar, samt gick igenom vad som
händer på ett kyrkorådsmöte. Kyrkoherde Monica Göransson berättade om ” att
vara kyrkan”.
§1
Ordförande Inger Jonsson förklarade mötet öppnat.

Sammanträdets öppnande

§2
Dagordningen godkändes.

Dagordningen

§3
Att justera dagens protokoll jämte ordförande utsågs Lars-Olof Bårström.

Val av justeringsperson

§3
Inga ärenden.

Begravningsverksamheten

§4
Beslutades att lägga kyrkorådets protokoll 211215 till handlingarna.

Kyrkorådets protokoll

§5
Beslutades att lägga AU’s protokoll 220107 till handlingarna.

AU-Protokoll

§.6
Kyrkorådet beslutade att vårens kyrkorådssammanträden ska vara:
16/2 i Kyrkskolan, Sunnersberg
23/3 i Otterstads församlingshem
20/4 på Kyrkans gård-Lockörn
18/5 i Kyrkskolan, Sunnersberg
15/6 i Otterstads församlingshem

Vårens sammanträden

§7
AU består av kyrkoherde Monica Göransson, ordförande Inger Jonsson, vice
ordförande Lars-Olof Bårström. Kyrkorådet beslutade att välja Anders Olsson som
ytterligare ledamot i AU.

Val av ytterligare ledamot
i AU

Signatur Ordförande

Signatur Justerare
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§8
Kyrkorådet beslutade att Lars-Olof Bårström ska ingå den grupp som arbetar fram
den nya församlingsinstruktionen. Övriga i gruppen är Monica Göransson
kyrkoherde, Richard Burén komminister, Hanna Vidarsson församlingspedagog och
Kerstin Larsson kommunikatör samt ytterligare någon från kyrkofullmäktige.

Församlingsinstruktionen
2022

§9
Kyrkoherde Monica Göransson berättade att Ann-Charlotte Petersson har anställts
som barnskötare på Pärlan.

Kyrkoherdens rapport

Kyrkoherde Monica Göransson informerade om att from den 19 januari har
restriktionerna blivit mer strikta pga den ökade smittspridningen av corona.
Gränsen för covidbevis gäller när det deltar fler än 50 personer. Vid privata
sammankomster är det 20 personer, där är minnesstund ett undantag då tillåts 50
personer.
Personalen försöker arbeta hemifrån för att hålla sig friska. Barn och
ungdomsverksamheten hoppas kunna starta vecka 5. Körverksamheterna avvaktar
ett tag till innan de sätter i gång..
§ 10
Den ev. utbyggnaden av Kyrkans gård Lockörn kommer att presenteras på
kyrkofullmäktiges möte tisdagen den 22 februari. Det är ett öppet möte så alla är
välkomna att delta.

Anmälan

§ 11
Ordförande förklarade sammanträdet avslutat. Kyrkoherden avslutade med en
andakt.

Avslut

I ovanstående paragrafer har hänsyn tagits till barnkonsekvensanalysen
Nästa sammanträdesdag är onsdagen den 16 februari i kyrkskolan, Sunnersberg

……………………………………………………………………………
Ordförande, Inger Jonsson
….………………………………………………………………………
Lars-Olof Bårström
Vid protokollet
…………………………………………………………Justerat och anslaget:………………….
Lena Johansson

Signatur Ordförande

Signatur Justerare

