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Justerare sign  Utdragsbestyrkande 

 

…………….. ………………  …………………………………. 

 
Plats och tid:  Videomöte via Zoom: Tisdag 24/11,  kl  18.30 – 20.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Övriga deltagare: Anders Westerlund, Kyrkokamrer 

 

Till  sekreterare utses:         Anki Johansson  

Utses att justera:  Pär Lundhag 

 

Tidpunkt justering:  

 

Paragrafer:  179 - 199 

 

Underskrifter: Ordförande _______________________________________ 

 

 

  Sekreterare _______________________________________ 

 

 

  Justerare _________________________________________ 

 

 

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

Organ:   Kyrkorådet i Åre pastorat 

Sammanträdesdatum:   2020-11-24 

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 O Anki Alexius (C) 

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

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

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

X Anita Olofsson (S)   

X Staffan Olofsson (C)   

X Per-Göran Skoog (S)   

X Eva Svedin (C)   

X Ann-Charlott Hansson Borgström, Kyrkoherde   
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Kr § 179     Öppnande  
Ordförande Anders Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Kyrkoherde Ann-

Charlott Hansson Borgström höll en inledning och läste text inför Kyrkans nyår, Ett nådens år. 

Tillsammans läste alla ”Gud som haver”. 

 

Kr § 180 Upprop 
Förrättades upprop. Nio ordinarie ledamöter närvarande samt en ersättare.   

 

Kr § 181 Justering 
Kyrkorådet beslutar 

att utse Pär Lundhag att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.  

 

Kr § 182 Sammanträdets utlysande  
Kyrkorådet beslutar 

att dagens sammanträde förklaras behörigen utlyst.  

 

Kr § 183 Dagordning 
Kyrkorådet beslutar 

att godkänna dagordningen med ett tillägg under övriga ärenden: Flygel Duveds kyrka. 

 

Kr § 184 Föregående Protokoll 
Kyrkorådet beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Kr § 185 Rapport verksamheter och Corona-Info 
Ann-Charlott Hansson Borgström rapporterar från arbetet i församlingarna. Alla våra möten går nu via 

Zoom. Corona-info har tidigare skickats ut via e-post utifrån olika beslut som kommit.  Vi kan 

konstatera att det blir fler och fler som följer våra sändningar, Gudstjänster m m via pastoratets 

hemsida/ sociala medier. 

För övrigt se församlingarnas och pastoratets kalender här: www.svenskakyrkan.se/arepastorat. 

 
Kr § 186 Rapport från församlingsråden 
Protokoll skickas ut som rapport i takt med att församlingsråden genomförs. 

  

Kr § 187 Åtgärdslista från Biskopsvisitationen samt beslut utifrån den:  
- Utreda att göra om Handöls minneslund till askgravlund. 

- Uppdra åt Församlingsråden att så snart som möjligt utse inventarie- och textilansvariga för de 

kyrkliga inventarierna. 

Kyrkorådet beslutar 

att   vi frågar anhöriga genom att skicka ut ett brev och om alla är för, så går vi vidare i frågan om 

askgravlund istället för minneslund.  
att    information i ärendet går till Församlingsrådet för kännedom. 

att   Arbetsutskottet får i uppdrag att kolla på utsmyckning, skapa skydd m m vid minneslunden i 

Handöl.  
att   uppdra åt Församlingsråden att så snart som möjligt utse inventarie- och textilansvariga. 

 

https://www.svenskakyrkan.se/arepastorat
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Kr § 188 IT-hjälpmedel för gruppadministration 
Vi ska bara använda Kyrksam som IT-hjälpmedel för gruppadministration i fortsättningen. 

(viktigt ur GDPR-synvinkel, många personuppgifter m m) 

Kyrkorådet beslutar 

att   vi enbart använder Kyrksam som IT-hjälpmedel i fortsättningen 
 

Kr § 189 Personalrapporter 
I denna Pandemi-tid….. 

Ann-Charlott informerar om hur personalen har det –  stannar hemma ”vid symtom”, får testa sig vid 

misstanke, jobbar hemifrån när det går (vi ska inte vara så många samtidigt på arbetsplatserna). Nu är 

mycket pausat, så personalen uppmuntras till att göra sådant som man inte hunnit förut. Även bra 

chans att förkovra sig i nätutbildningar. Barn/ungdomsledarna planerar, all personal gör så gott de kan. 

Det går bra enligt Ann-Charlott. Vi är en kyrka på ett bra sätt enligt henne. Det märks nu att allt fler 

ute i samhället har det tungt och söker vårt stöd av olika anledningar - bidrag ur våra stiftelser, 

samtalsstöd m m. 

 
Kr § 190 Rapport Microsoft 365 – nya verktyg under 2021, bl a Teams 
Anders Westerlund informerade  lite gällande ”verktyget” Teams som vi kanske kan använda istället 

för Zoom på sikt. Nästa år är vi intresserade av att ansluta oss. Det blir ingen extra kostnad enligt 

Anders.  

 
Kr §  191     Rapport  Pilotprojekt Arkiv 
Anders Westerlund informerade om ett pilotprojekt som Åre pastorat eventuellt ska medverka i. 

Anders återkommer med mer underlag. 

 
Kr § 192 Arbete med lokalförsörjningsplan och församlingsinstruktion 
Församlingsinstruktion (FIN):  Ledningsgruppen har börjat titta på den. Kyrkoherde Ann-Charlott ska 

tala med stiftets ansvarige för arbetet med FIN. Det finns en instruktion från stiftet. Det ska vara en 

gemensam i pastoratet, men med delar på församlingsnivå. 

Lokalförsörjningsplaner:  Vi har talat om en gemensam processledare. Vi har fått ett förslag att vi ska 

kunna ta in en projektledare lokalt. Vi har kontakt med en person i Åre, sen en tidigare 

ansökningsprocess. Ann-Charlott och Anders W tar kontakt med honom för att dels se om han är 

intresserad, dels vad han skulle kunna kosta. Så ser vi hur det ryms. Han blir i så fall den som driver 

processen framåt och ställer upp tidsramar med deadlines. Det kan även vara bra med ögon utifrån. 

Vi testar detta men håller också dörren öppen för samarbete med Östersunds församling.      

Viktigt är att skriva en uppdragsbeskrivning med någon form av tidsåtgång och vad vi vill uppnå. 

Kyrkorådet beslutar 

att  AU arbetar vidare med detta. 

 

Kr § 193 Kort rapport om lokaler i Mörsil och Duved 
Mörsil:  Vi har fått ett antal brev, nu i november, från eleverna i årskurs 4 i Mörsil. Eleverna saknar 

samlingslokalen (UC och Mini-UC). Vi har svarat på breven och tackat för dessa. 

Årehus tar kontakt med Kyrkoherde Ann-Charlott och meddelar kommande tomma lokaler. 

Barnkonsekvensanalys löpande, kort analys: 

Lämpliga lokaler för barn- och ungdomsverksamheter är viktigt. Olika alternativ finns i Mörsil, men 

inget går att genomföra just nu. Alternativet att flytta tillbaka till Mörsils församlingshem blir därför 

mest ändamålsenligt den närmaste terminen, trots att det inte ligger centralt. 
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Duved:  Avtalet är klart med Åre kommun (Prästgården).  

När det gäller återställandet av lokalen (som Årehus utför) kan det vara nödvändigt att få tillgång till 

lokalen även efter 31/12-20. Anders Westerlund skriver ett tilläggsavtal. 

 
Kr § 194      Ekonomirapporter 
-Enligt utskickad e-post. Allt ser bra ut t o m oktober. 

-Videomöte med Handelsbanken den 10/12. Delar av AU är med på mötet. 

- Budgetdirektiv 2022 från  KF -  genomgås 

  Budgetarbetet startar redan under första kvartalet 2021 inför 2022 (enligt ny budgetmodell). 

-Statliga pengar på grund av pandemin: 

  I nyhetsbrevet (20/11) informerades om medel från regeringen till Svenska kyrkan där 

  Härnösands stift erhåller drygt 800.000 kr, beräknat utifrån antalet medlemmar.  

  I huvudsak bedöms följande merkostnader kunna ersättas:  

  Teknik för digitala sändningar som gudstjänster, andakter, musik-/körverksamhet m m, 

  under kommande helger. Kostnadssammanställningen ska vara Härnösands stift 

   tillhanda senast 20/12 för utbetalning av stödet innan årsskiftet. 

   Vi lämnar en ansökan till Stiftet. Anders Westerlund ombesörjer detta.  

 
Kr § 195     Policyfråga om flytt av gravstenar 
Diskuterades. 

Kyrkorådet beslutar 
att  vi inte ska flytta några gravstenar om det inte starka skäl för det.  

 
Kr §  196     Uppdaterad medlemsstatistik 
Enligt utskickad e-post. 

Per den 17/11 är vi nu plus 5 medlemmar. Glädjande utveckling. Mycket bättre medlems-utveckling 

än vad prognoserna säger. Åre församling är motorn i utvecklingen just nu och ökar mest. Färre 

utträden än vanligt och fler inträden. 

Befolkningen i kommunen har ökat runt 350 personer till 1 november. 

 
Kr §  197   övriga ärenden  
      -Fortsätta med skylt vid fotbollsplanen – Järpen  

       Kyrkorådet beslutar 
       att  vi väljer att fortsätta synas på arenan och säger ja till att stötta med 5.000 kr i årlig  

       avgift. 

      

       -Den avyttrade Flygeln Duveds kyrka 

        Estrad Norr har nu varit och hämtat flygeln. Vi fakturerar  44.000 kr för den. 

 
Kr §  198     Sammanträde 
Nästa sammanträde för Kyrkorådet blir den 15/12, kl 18.30 via Zoom. 

 
Kr §  199     Avslutning 
Mötet avslutas av ordförande Anders Eriksson, som tackar alla för ett bra sammanträde. 

 

 

 

 


