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Justerare sign  Utdragsbestyrkande 

 

…………….. ………………  …………………………………. 

 
Plats och tid:  St Olofsgården Åre, 2020-10-29, kl 18.30-21.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med O. 

 

Övriga deltagare: Anders Westerlund, Kyrkokamrer.  

 Cristina Olsson, Församlingsherde Åre församling. 

 Jim Jonsson, Begravningsombud. 

  

Till sekreterare utses:  Anki Johansson. 

Utses att justera:  Anki Edfelt. 

 

Tidpunkt justering:  

 

Paragrafer:  158 - 178 

 

Underskrifter: Ordförande _______________________________________ 

 

 

  Sekreterare _______________________________________ 

 

 

  Justerare _________________________________________ 

 

 
ANSLAG / BEVIS 
 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ:   Kyrkorådet i Åre pastorat 

Sammanträdesdatum:   2020-10-29 

Förvaringsplats för protokollet:  Pastorsexpeditionen i Järpen. 

 

 

Datum för anslags uppsättande __________ Datum för anslags nedtagande ___________ 

 

 

Underskrift:  _________________________________________ 
  Anders Westerlund 

 Ordinarie ledamöter  Ersättare  

X Anders Eriksson (POSK), Ordförande X Anki Alexius (C) 

X Torgny Widholm (C), Vice ordförande O Hans-Olof Alvskog (POSK) 

X Anki Johansson (POSK) X Anki Edfeldt (POSK) 

O Pär Lundhag (POSK) O Henny Möhlnhoff-Lindkvist (S) 

O Anita Olofsson (S)   

O Staffan Olofsson (C)   

X Per-Göran Skoog (S)   

X Eva Svedin (C)   

X Ann-Charlott Hansson Borgström, Kyrkoherde   
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…………….. ………………  …………………………………. 

Innan sammanträdet informerade Åre bergscyklister om sina olika förslag för en 

”pumptrack” på kyrklägdan i Åre. Även Åre församlingsråd närvarade. 
 

 

Kr § 158 Öppnande 

Ordförande Anders Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Kyrkoherde 

Ann-Charlott Hansson Borgström höll en inledning med psalm  300. 

 

Kr § 159 Upprop 

Förrättades upprop. Sex ordinarie ledamöter och två ersättare som går in som ordinarie vid 

dagens möte. 

Kyrkorådet beslutar 

att ersättare Anki Alexius och Anki Edfeldt  ingår som ordinarie vid dagens sammanträde. 

 

Kr § 160 Justering 

Kyrkorådet beslutar 

att  utse Anki Edfeldt att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 

Kr § 161 Sammanträdets utlysande 

Kyrkorådet beslutar  

att dagens sammanträde förklaras behörigen utlyst. 

 

Kr § 162 Dagordning 

Kyrkorådet beslutar 
att godkänna dagordningen, med 2 tillägg under övriga ärenden. 1:  Skrivelse från 

Arbetsgruppen för vigningstjänsten. 2: Sammanslagning av församlingar. 

 

Kr § 163 Föregående protokoll 

Kyrkorådet beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Kr § 164 Rapport verksamheter och Corona-info 

Ann-Charlott Hansson Borgström rapporterar från arbetet i församlingarna.  

För övrigt se församlingarnas och pastoratets kalender här:  

www.svenskakyrkan.se/arepastorat. 

 

Corona-info:  Ledningsgruppen jobbar hela tiden med hur vi ska anpassa oss efter de 

rekommendationer som finns. Nu har regeringen beslutat om att öka till 300 st med en meters 

mellanrum o s v. Vi känner en oro för det och måste hitta bra sätt att följa detta för att inte 

utsätta människor för smitta. KH ska kontakta regionen för att höra hur de ser på smittan i 

Jämtland. Även ut- och inpassering måste organiseras. Till helgen blir det digitala 

minnesgudstjänster. Så här långt har vi enbart positiv respons på det. Ledningsgruppen har 

även planerat och beslutat hur första advent och julgudstjänster ska gå till. Men nu måste vi 

kanske planera om. 

https://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
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…………….. ………………  …………………………………. 

Verksamheter: Cristina Olsson presenterar sig om Församlingsherde. Hon startade den 17/2 

och började då med att lära känna personal och församlingsbor för att en månad senare 

behöva ta tag i corona och stänga ned s a s. Cristina börjar trots nedstängningen lära känna 

folk på byn. Personalen har samarbetat bra med varandra i hela corona-arbetet.  

 

Kr § 165 Rapport från församlingsråden 

Protokoll skickas ut som rapport i takt med att församlingsråden genomförs. 

 

Kr § 166 Rapport från valnämnden 

Protokoll är utskickat från Valnämndens första möte inför Kyrkovalet 2021. 

 

Kr § 167 Personalrapporter 

KH meddelar att efter enbart en sökande till tjänsten som Församlingsherde i Västra 

Storsjöbygdens församling, ligger rekryteringen på is tills vidare. 

I övrigt så ”snurrar allt på” bland alla medarbetare m m i pastoratet enligt KH. 

 

Kr § 168 Utbildningar 

Rapport från internat för ledningsgrupp. 

Mycket bra kurs och vi är tacksamma att stiftet bjuder oss på denna kurs. 

 

Kr § 169 Rapport från Systematiskt Brandskyddsarbete, fastställande av  

 Policy m m 

Brandskyddspolicyn i Åre pastorat lyder: 

”Vi i Åre pastorat skall kontinuerligt bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete och 

därigenom ha kunskap om hur vi förebygger bränder samt hur vi agerar på ett säkert sätt i 

händelse av brand.” 

Huvudansvaret för säkerheten har kyrkoherden. Ansvaret för brandskyddsarbetet är delegerat 

till en brandskyddsansvarig. Brandskyddsansvarig i Åre pastorat är Niklas Gustafsson. 

Förutom dokumentationen finns även en användbar checklista som Niklas tagit fram. 

Kyrkorådet beslutar 

att  fastställa Brandskyddspolicyn i Åre pastorat 

 

Kr § 170 Arbete med lokalförsörjningsplan och församlingsinstruktion 

Beträffande lokalförsörjningsplanen så ska vi kolla med våra grannpastorat, t ex för att 

samarbeta om processledaren. KH Ann-Charlott kollar med ”grannarna”. 

En arbets- och kommunikationsplan kommer att tas fram. 

Kyrkorådet beslutar 

att  Anders Westerlund och Ann-Charlott Hansson Borgström får i uppdrag att ta fram en 

Arbets- och kommunikationsplan. 
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…………….. ………………  …………………………………. 

Kr § 171 Kort rapport om lokaler i Mörsil och Duved 

Mörsil:  AU föreslår att hyreskontraktet med One Nordic i nedervåningen på Mörsils 

församlingshem, inte sägs upp inför nästa år. 

Kyrkorådet beslutar 

att  anta AU´s förslag 

 

Duved:  Anders Westerlund och Anders Eriksson har träffat Årehus och Åre kommuns 

intendent. Vårt förslag var att vi kan bryta det treåriga avtalet om vi får tillgång till lokalen 

vid årsskiftet och de betalar hyra t o m 31/8-2021. Sen behöver vi besluta om vi ska använda 

lokalen alternativt hyra ut den. 

Lokalförsörjningsplanen blir en viktig faktor. Kanske kommer vi att kunna samarbeta med 

skolan om lokaler i nya Duveds skola. 

 

Kr § 172 Ekonomirapporter 

Enligt utskickad E-post. Allt ser bra ut t o m september. 

 

Kr § 173 Beslut om tillhandahållande av ceremonilokaler 2021 

I år erbjuder vi 2 st ceremonilokaler inom Västra Storsjöbygdens församling, Mörsils 

församlingshem och Hallens församlingshem. 

 

I fjol inför budget 2020 aviserade vårt begravningsombud att han inte kommer att godkänna 

att vi räknar med mer än en ceremonilokal inom samma församling. 

Inför 2021 föreslås att i Västra Storsjöbygdens församling är ceremonilokalen placerad i 

Hallens församlingshem. 

Kyrkorådet beslutar 

att  godkänna detta 

 

Kr § 174 Kyrkoavgift och begravningsavgift, rambudget 2021 och långtidsbudget 

2021-2023, med underlag 

Genomgås och diskuteras. 

Budget 2021. Jim Jonsson meddelar att han som ombud godkänner äskandet om 

begravningsavgiften. 

Kyrkorådet beslutar 

att godkänna förslag till verksamhetsplan och budget/rambudget 2021 och långtidsbudget 

2021-2023, med reservation för mbl-förhandlingar. 
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…………….. ………………  …………………………………. 

Kr § 175 Skrivelse från Arbetsgruppen för vigningstjänsten i Härnösands stift 

Eva Svedin läser upp skrivelsen som var skickad till oss i september. 

Arbetsgruppen vill att alla Kyrkoråd i stiftet ska skriva och uttrycka sin åsikt angående 

vigningstjänsten och det som hänt. AU har sett brevet och bestämt att man inte ville 

blixtinkalla kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar 

att  ”Vi vill uttrycka stöd för vår kyrkas ordning”  

att  Anders Westerlund får i uppdrag att skriva yttrandet och stämma av med arbetsutskottet 

innan det skickas. 

 

Kr § 176 Församlingssammanslagning Undersåkers och Kalls församlingar 

Diskuterades – det skulle bli tre likvärdiga församlingar i pastoratet, storleksmässigt. Det 

kräver förberedelser, underlag med argument till Stiftet och Fullmäktige m m. Vidare ska 

församlingsråden yttra sig. 

Kyrkorådet beslutar 

att  uppdra åt AU att titta på det hela 

 

Kr § 177 Kommande sammanträde 
Nästa sammanträde för Kyrkorådet blir den 24/11, kl  18.30 i Järpens församlingsgård. 

 

Kr § 178 Avslutning 

Mötet avslutades av ordförande Anders Eriksson, som tackar för ett bra sammanträde. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


