
    PROTOKOLL                       1/5 

SVENSKA KYRKAN 

ÅRE PASTORAT   KYRKORÅDET 
    2020-01-21 
 
Plats och tid:  Järpens församlingsgård, 2020-01-21, kl 18.30-21.00 
 
Beslutande:  Anders Eriksson, ordf 
  Anki Johansson 
  Pär Lundhag 
  Staffan Olofsson 
  Per-Göran Skoog 
  Eva Svedin 
  Ann-Charlott Hansson Borgström, kyrkoherde 
   
 
Närvarande ersättare: Ann-Christin Alexius och Henny Möhlnhoff Lindkvist 
 
Övriga deltagare: Martin Olsson, projektledare för O-ringen 2021 
Till sekreterare utses: Anki Johansson 
Utses att justera: Pär Lundhag 
 
Tidpunkt justering: 
 
Paragrafer:  1 – 19 
 
Underskrifter: Ordförande ______________________________ 
 
  Sekreterare______________________________ 
 
  Justerare     ______________________________ 
 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 
Organ:                 Kyrkorådet i Åre pastorat 
Sammanträdesdatum:                2020-01-21 
Förvaringsplats för protokollet:     Pastorsexpeditionen i Järpen. 
 
Datum för anslags uppsättande________ Datum för anslags nedtagande_______ 
 
Underskrift:  _________________________________________ 
 
 
Justerare sign    Uppdragsbestyrkande 
 

………………     ………………   …………………………………………… 
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    KYRKORÅDET 
    2020-01-21 
 
 
Kr § 1 Öppnande 
Ordförande Anders Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. 
Tillsammans sjöng man psalm 289. 
 
Kr § 2 Upprop 
Förrättades upprop. Sju st ordinarie ledamöter och två ersättare närvarande. 
Kyrkorådet beslutar 
att ersättare Ann-Christin Alexius och Henny Möhlnhoff ingår som ordinarie vid dagens 
sammanträde. 
 
Kr § 3 Justering 
Kyrkorådet beslutar 
att  utse Pär Lundhag att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 
Kr § 4 Sammanträdets utlysande 
Kyrkorådet beslutar  
att dagens sammanträde förklaras behörigen utlyst. 
 
Kr § 5 Dagordning 
Kyrkorådet beslutar 
att godkänna dagordningen. 
 
Kr § 6 Föregående protokoll 
Genomgång av protokoll samt kort genomgång av besluts- och uppföljningslista. 
Kyrkorådet beslutar 
att lägga protokollet till handlingarna. 
 
Kr § 7 Rapport verksamheter 
Ann-Charlott Hansson Borgström rapporterade om våra verksamheter i församlingarna som 
nu startat igen efter Jul/Nyår. Det är mycket som pågår och det går att följa i församlingarnas 
och pastoratets kalender här:  www.svenskakyrkan.se/arepastorat. 
I Undersåker/Kall sker konfirmation den 2/2. 
Eftersom Västra Storsjöbydens barn- och ungdomsverksamheter tillsvidare flyttas till Mörsils 
församlingshem som inte ligger centralt, så kontaktar Ann-Charlott ”Danielssons buss”. Hon 
ställer frågan om bussarna i fortsättningen kan stanna vid församlingshemmet och släppa 
av/på våra barn/ungdomar. 
 
 
Justerande sign    Uppdragsbestyrkande 

……………..    ……………..   ………………………………………… 

https://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
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    KYRKORÅDET 
    2020-01-21 
 
Kr § 8 Biskopsvisitation 2020 
Visitationer är en del av vår kyrkas ordning och ingår i stiftets ansvar att främja och utöva 
tillsyn av församlingens grundläggande uppgift. 
Stiftets församlingar/pastorat visiteras vart sjätte år. Startskottet går ett år innan 
visitationsveckan med planering tillsammans med kyrkoherde och kyrkorådets ordförande. 
En förvisitation sker där man går igenom församlingen/pastoratets olika delar. Handläggare 
från stiftet kommer på besök eller ringer/mailar för att gå igenom t ex fastigheter, 
antikvariska föremål, kyrkans textilier, hur man arbetar med den grundläggande uppgiften, 
arbetsmiljö och arbetsgivarfrågor, barnkonsekvensanalys  samt styrelsearbete m m. 
VISITATIONSVECKAN sker under perioden 13/9 – 18/9 2020.   
Biskop Eva Nordung Byström vill då träffa/ha kontakt med alla anställda, förtroendevalda 
och ideella medarbetare.  
Vid hela besöket medverkar kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. 
Efter visitationsveckan skrivs ett visitationsprotokoll med sammanställning av materialet 
som samlats in. När domkapitlet sen godkänt protokollet skickas det till 
församlingen/pastoratet. Sist i visitationsprotokollet finns en handlingsplan med punkter 
som församlingen/pastoratet behöver arbeta vidare med. 
Avslut:  Visitationsprocessen får ett tydligt avslut när handlingsplanen åtgärdats. Därmed 
sätter man punkt för visitationen. 
 
 
Kr § 9 O-ringen 2021 
Ann-Charlott Hansson Borgström hade bjudit in Martin Olsson som är projektledare för O-
ringen- arrangemanget som går av stapeln 25-31 juli 
(vecka 30)  2021. 
Martin Olsson informerade oss om allt runt arrangemanget, hur långt dom hade kommit i 
planeringen, det är många bitar som är oklara ännu. Allt ifrån transporter, parkeringar i och 
runt byn, var/hur kommer deltagarna att bo – många deltagare har ju hela familjen med sig. 
Man räknar med ca 20.000 deltagare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Justerare sign    Uppdragsbestyrkande 
 
....................    ………………..   ………………………………………….. 
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     KYRKORÅDET 
     2020-01-21 
 
Kr § 9 O-ringen 2021  (forts) 
En fråga som Ann-Charlott Hansson Borgström tidigare fått och som vi tog upp i förra 
Kyrkorådsmötet är – om vi kan upplåta kyrklägdan vid Åre Gamla Kyrka till parkering. Något 
vi inte är så pigga på, att fylla ett av få grönområden i Åre med parkerade bilar. Dessutom 
slitaget som kan bli stort vid dåligt väder. Vi lånar hellre ut vår mark till arrangemanget för 
sådan aktivitet som inte riskerar att medföra ett stort slitage. 
Martin Olsson förstod våra synpunkter. Han kommer att ha kontakt med Åre kommun som 
äger marken intill vår och höra hur de ställer sig till att upplåta den marken till parkering. 
Martin Olsson och vi ska ha fortsatt kontakt efter detta. 
Kyrkorådet beslutar 
att invänta fortsatt information i ärendet innan vi fattar beslut. 
 
 
Kr § 10 Beslut om inträden/frivillig gåva vid konserter 
Vid våra konserter i pastoratet så gör vi olika i församlingarna när det gäller frivilliga 
gåvor/kollekt. Ibland tar vi inträde till konserten men även då får vi ibland  frivilliga gåvor. Vi 
ska hantera frivilliga gåvor vid våra konserter lika i församlingarna och lämpligt är väl att 
dessa frivilliga gåvor/kollekt går till den egna musikverksamheten vid våra konserter. 
Kyrkorådet beslutar 
att respektive ansvarig musiker i samråd med församlingsherden bestämmer ändamål. 
 
Kr § 11 Rapport från församlingsråden 
Protokoll skickas ut som rapport i takt med att församlingsrådens möten genomförs. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare sign   Uppdragsbestyrkande 
…………….   …………….   ……………………………………… 
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     KYRKORÅDET 
     2020-01-21 
 
Kr § 12 Avtackning och representationspolicy 
Återremiss till nästa möte. 
 

Kr § 13 Personalrapporter 
Vi har fått en del svar på annonsen där vi söker två diakoniassistenter till Undersåker/Kall 
och Västra Storsjöbygden. Intervjuerna startar efter den 22/1. 
Annons förbereds nu där vi söker barn-/ungdomsledare till Västra Storsjöbygden. 
 

Kr § 14 Rapport körkort tungt släp – kyrkvaktmästare 
Vaktmästarna kommer att ta körkort gällande tungt släp. 
 

Kr § 15 Rapport stängd lokal p g a vattenskador – Centrumhuset 
Hyreskontraktet med Bolato AB för Centrumhuset är uppsagt. 
Hyresvärden tackar för tiden och hälsar oss välkomna tillbaka. 
 
Kr § 16 Tankar kring andra lokaler för pastorsexpeditionen   
Kyrkorådet utbytte tankar kring att effektivisera användandet av våra lokaler. 
Dessa tankar fortsätter. 
 
Kr § 17 Ekonomirapport 
Rapporten godkänns. 
 
Kr § 18 Kommande sammanträde 
Nästa sammanträde för Kyrkorådet blir den 18 /2, kl 18.30 i Järpens församlingsgård. 
 
Kr § 19 Avslutning 
Mötet avslutas av ordförande  Anders Eriksson, som tackar alla för ett bra sammanträde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Justerare sign    Uppdragsbestyrkande 

……………   ……………   …………………………………… 


