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NÄRVARANDE
Ledamöter Kyrkans väl: Bertil Paulsson, Ingrid Schölin, Lars Andersson, Birgitta Axelsson,
Ulla Lundborg Berggren, Solveig Borgehammar, Annika Bredfelt (from. §25), Christer
Larsson, Anita Larsson, Mirjam Lindberg, Astrid Rugsveen, Karin Svenninger
Ledamöter Socialdemokraterna: Bertil Hohnqvist, Acki Salomonsson, Kerstin Vikner
Ersättare Kyrkans väl: Anders Axelsson (tjänstgör), Ingela Winther (tjänstgör)
Adjungerade: kyrkoherde Per Lidbeck, kyrkokarnrer Elna Lindahl

FRÅNVARANDE
Ledamöter Kyrkans väl: Åsa Berggren, Annika Bredfelt (t.o.m. §24), Marianne Lindahl
ledamöter Socialdemokraterna: Ola Christiansson, Sven Henriksson
ledamöter Sverigedemokraterna: Ingvar Mårtensson
Ersättare Kyrkans väl: Bibbi Gudmundsson, Christina Ståhl, Hans Persson, Kjell Åke Roos

__ _ __ _
§ 18

_ . __
Sammanträdet

Kyrkofullmaktrges ordforande Bert11 Paulsson förklarade mötet oppnat. Elna ö nandeLindahl förrättade upprop. Därefter ledde kyrkoherde Per Lidbeck de samlade pp
i bön.

§ 19
Sammanträdet har kungj orts den 3 november via mail samt anslag på Sammanträdets
församlingens anslagstavla och hemsida. Fullmäktige beslutade att ut] sandesammanträdet var behörigt kallat. y

§ 20
Utsänd föredragningslista fastställdes utan ändringar. Fastställande av

föredragningslista
§ 21

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt att räkna röster utsågs Val av justerareBertil Holmqvist och Ingrid Schölin.

§ 22
Föregående sammanträdesprotokoll från den 20 maj 2021 har justerats av
Annika Bredfelt och Acki Salomonsson. Protokollet lades till handlingarna. Meddelanden
Karin Svenninger påminner om att kyrkofullmäktiges protokoll skall ligga på
hemsidan. Kyrkofullmäktige var enat om att protokollen både skall publiceras
på hemsidan och skickas ut till alla ledamöter via mail.

§ 23
En motion har inkommit från Christer Larsson med ett yrkande om att tillsätta Beslut om andra
en andre vice ordförande i kyrkorådet tillika ledamot i arbetsutskottet, för vice ordiörandei
mandatperioden 2022-2025. Frågan har även beretts av kyrkorådet i samband

kyrkorådetmed arbetet med att ta fram ett nytt Reglemente för arvoden. Kyrkofullmäktige
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beslutade att tillstyrka motionen att tillsätta en andre vice ordförande i
kyrkorådet.

§ 24
En motion har inkommit från Lars Andersson och Acki Salomonsson med ett
yrkande om att sittande valberedning skall föreslå funktionärer och övriga
personer till de olika rollerna i samband med skifte av mandatperiod.

Frågan diskuterades. Kyrkofullmäktige var inte enigt i frågan, som inte heller
regleras i kyrkoordningen. Utöver den ståndpunkt som motionen ger uttryck
för, fanns uppfattningen att en ny valberedning ska tillsättas vid det nya
kyrkofullmäktiges första sammanträde. Mötet kan sedan ajourneras så att
valberedningen kan bereda sina förslag innan ledamöter och ersättare till
övriga poster utses.

Kyrkofullmäktige beslutade att remittera ärendet till kyrkorådet för beredning.

§ 25
Ekonom Elna Lindahl presenterade en kvartalsrapport för kvartal 3 är 2021.
Kyrkorådets budgetförslag för 2022 med planbudget för 2023 och 2024
presenterades i enlighet med utsänt underlag (bilaga 1). Kyrkoherde Per Lidbeck
föredrog verksamhetsplanen. Även kyrkorådets förslag till Reglementeför arvoden
och ersättningar till förtroendevalda med flera inom Dalby församling
presenterades (bilaga 3).

Socialdemokratema meddelade att de har ett avvikande budgetförslag. Kerstin
Vikner föredrog förslaget som innebar att Socialdemokraterna står bakom det

liggande budgetförslaget i sin helhet, men har en annan uppfattning när det gäller
avgiñer för barn och unga. Förslaget innebär att all barn- och ungdomsverksamhet
alltid skall vara avgiftsfri.

§ 26
Kyrkofullmälctige beslutade att fastställa verksamhetsplan och budget för år 2022,
med planbudget för 2023 och 2024 enligt kyrkorådets förslag, se bilaga 1.

Socialdemokratema meddelar att de reserverar sig till förmån för eget förslag, se
bilaga 2.

§ 27
Kyrkoihllmäktige beslutade att fastställa Reglemente för arvode och
ersättningar till förtroendevalda med flera inom Dalby församling enligt.
kyrkorådets förslag, se bilaga 3.

§ 28
Ett tilläggsäskande för budget 2021 har inkommit från
kyrkogårdsförvaltningen. Askandet, som gäller en ogräsbekämpningsmaskin
som bekämpar ogräs med hjälp av hetvatten, har behandlats i kyrkorådet. I
investeringsbudget 2021 finns 95 tkr för maskinen. Kyrkogårdsförvaltningen
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har äskat ytterligare 320 tkr för investeringen, med en avskrivningstid på 5
ar.
Kyrkorädets förslag innebar att äskandet skulle bifallas men att likviditeten
kan behöva ses över längre fram. Om församlingen har behov av likvida
medel motsvarande bokfört restbeloppet för ogräsbekämpningsmaskinen kan
begravningsverksamheten behöva stå för kostnader för upplåning under
avskrivningstiden.

Kyrkofullmäktige beslutade att bifalla äskandet enligt kyrkorådets förslag.

§ 29
Skrivelse från Domkapitlet, daterad 22 juni 2021, har sänds ut med kallelsen.
Skrivelsen gäller ett Överklagande, från byalaget i Torna Hällestad, av
kyrkofullmäktiges beslut (20 maj 2021 §14) att sälja fastigheten Hällestad
10:1. Domkapitlet meddelar att de avvisar begäran om prövning eftersom
rätten att klaga på beslut är förbehållen kyrkotillhöriga. Skrivelsen lades till
handlingarna.

§ 30
Ordföranden kommer att överväga att kalla till ytterligare sammanträde under
året.

§ 31
Bertil Paulsson avslutade mötet, tackade samtliga för engagerat deltagande,
både på sammanträdet och under mandatperioden.
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