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Justerare sign  Utdragsbestyrkande 

 

…………….. ………………  …………………………………. 

 
Plats och tid:  Videomöte: Tisdag 16/3,  kl  18.30 – 21.00 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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:  28 - 55 

 

Underskrifter: Ordförande _______________________________________ 

 

 
  Sekreterare _______________________________________ 

 

 

  Justerare _________________________________________ 

 

 

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

Organ:   Kyrkorådet i Åre pastorat 

Sammanträdesdatum:   2021-03-16 

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 N 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)   

O Staffan Olofsson (C)   

X Per-Göran Skoog (S)   

X Eva Svedin (C)   

X Ann-Charlott Hansson Borgström, Kyrkoherde   
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Kr § 28    Öppnande  
Ordförande Anders Eriksson öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Kyrkoherde Ann-

Charlott Hansson Borgström höll en inledning och läste Psaltarpsalmen 147 inför kommande söndag, 

då fastan bryts. Därefter en kort bön. 

  

Kr § 29 Upprop 
Förrättades upprop. Åtta ordinarie ledamöter närvarande samt två ersättare.  Anki Alexius går in som 

ordinarie istället för Staffan Olofsson vid dagens sammanträde.  

 

Kr § 30 Justering 
Kyrkorådet beslutar 

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

 

Kr § 31 Sammanträdets utlysande  
Kyrkorådet beslutar 

att dagens sammanträde förklaras behörigen utlyst.  

 

Kr § 32 Dagordning 
Kyrkorådet beslutar 

att godkänna dagordningen. 

 

Kr § 33 Föregående Protokoll 

Kyrkorådet beslutar 

att lägga protokollet till handlingarna. 

 

Kr § 34 Rapport verksamheter och Corona-Info 
Corona-information skickas kontinuerligt ut via E-post. Ann-Charlott  rapporterar att all verksamhet är 

fortsatt ”pausad”. Smittläget diskuterades.  Det testas en del i Åre. Nu väntar vi alla på vaccinet. 

Det är stor aktivitet digitalt ute i verksamheten – Gudstjänster – Konfirmationsgrupper - olika 

inspelningar - kontakter med barn/ungdomar, m m.  

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

 

Kr §  35     Rapport arbete med församlingsinstruktion (FIN) och       
lokalförsörjningsplan  (LFP)                                                                                           
Arbetet med FIN har påbörjats enligt Ann-Charlott – med arbetslag och församlingsråd. För hennes 

del i V Storsjöbygden och på samma sätt hos Cristina Olsson och Sven-Erik Jönsson i  Åre resp 

Undersåker/Kall. Även arbetet med LFP har påbörjats. Tidsplanen håller hittills. 

Avstämning med stiftet den 15/4. 

 

Kr § 36 Serviceverksamhet - blomplanteringsavtal 
Utifrån förslag från personalen föreslår AU att vi minskar administrationen genom att:  vi inte skickar 

nya avtal efter tre år utan en faktura på en ny tre-årsperiod med tydlig information om att man ska höra 

av sig om man inte vill fortsätta. 

 

https://www.svenskakyrkan.se/arepastorat


  PROTOKOLL  Sida 3 av 5 

  KYRKORÅDET 
  2021-03-16 P2021 

   Ks: 1.1 
 

 

 

Justerare sign  Utdragsbestyrkande 

 

…………….. ………………  …………………………………. 

  

Kr § 37 Rapport församlingsråd 

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

 
Kr § 38       Träff med Kalls församlingsråd  
AU föreslår ett möte till hösten – efter valet. Ett fysiskt sådant, om det är möjligt då.                                                                                               

 
Kr § 39       Rapport från Valnämnd 
Planeringen fortsätter. Registrering av vallokaler i varje distrikt pågår nu. Olika påverkan av pandemin 

diskuteras – olika scenarier. Brev har gått ut till tidigare valförrättare m fl. Även vår personal 

tillfrågas. 

 
Kr § 40     Personalrapporter och införande av Microsoft 365 som arbetsverktyg 

- Församlingsherde Cristina Olsson i Åre är tillbaka efter sin sjukskrivning. 

Välkommen! 

Ann-Charlott meddelar att i Mörsils Församlingshem målar och tapetserar 

personalen f n och i Undersåker/Kall ”rullar allt på” som hon uttrycker det. Ann-

Charlott meddelar även att vi till hösten rekryterar en Församlingsherde till V 

Storsjöbygden. 

                    -     Microsoft 365 som arbetsverktyg :   

Anders Westerlund informerar om hur genomförandet ska gå till. En komprimerad 

period nu. Alla anställda kommer att ha licenser den 14 april. Det finns licenser i 

olika nivåer för att tillgodose användarnas skiftande behov. 

”Ambassadörer/kommunikatörer” kommer att finnas för att lära andra i pastoratet. 

Vi kommer att få ytterligare information av Anders W. 

Anki Alexius berättade att hon ”jobbar med” Microsoft 365 i sitt yrke idag och hon 

är verkligen nöjd. 

 -     Rapport samråd med Personalutskott mm för årets löneöversynsförhandlingar : 

       Anita Olofsson informerar och summerar – det pågår lönesättande samtal.                                      

       Anita och Ann-Charlott ska träffa KyrkA den 6 april. 

 
Kr § 41   Rapport  Prästbanken 

Det är inte ovanligt att pastorat och församlingar på sina håll ibland, för kortare eller längre tid, saknar 

prästresurser i den dagliga verksamheten. Därför erbjuder svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 

medlemmarna  Prästbanken.  En pool av pensionerade präster. 

Kyrkorådet beslutar 

att  om behov uppstår, ska vi anmäla intresse till Prästbanken 

 
Kr § 42 Dataskyddsombud och personuppgiftssamordnare 

Stiftet vill ha in en ansökan från oss gällande vilka personer vi vill utse till Dataskyddsombud resp 

Personuppgiftssamordnare. Det har med GDPR att göra. 

Kyrkorådet beslutar 

att  utse  Cina Eijvergård till Dataskyddsombud och Tina Nilsson till Personuppgiftssamordnare. 
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Kr § 43 Kort rapport om lokaler i Duveds prästgård 
Erik, ansvarig på Årehus/Åre kommun har kontaktat Anders Westerlund. 

Trots att Åre kommun jobbat hårt för att säga upp tidigare avtal med oss (kyrkan) i förtid och att 

utflyttningsåtgärder/renovering nu är på gång, så har skolans lokalsamordnare ställt en fråga via Erik - 

kan skolan/Åre kommun hyra lokalerna på nytt? Skolan behöver lokaler till hösten (förskola). 

Anders Westerlund har svarat att vi just nu jobbar med lokalförsörjningsplaner och att vi har flera 

olika alternativ för lokalens användning. Vi måste också ta hänsyn till att det finns en tjänstebostad i 

huset.  

Kyrkorådet beslutar 

att   tacka nej till nytt hyresavtal  

 
Kr §  44   Rapport kontor i Järpens församlingsgård 
Anders Westerlund rapporterar att det har kommit in många, många synpunkter och önskemål 

gällande ev ombyggnad av Järpens församlingsgård. Från personal, Församlingsråd och andra. 

Det gäller barnlokalerna bl a och Lokalförsörjningsplanen kommer också med i bilden, 

brandskyddsutredning, ventilation. Det hela diskuterades – många funderingar. Vi ska hålla nere 

kostnaderna, kanske ska vi ta det hela i etapper? Fortsättning följer! 

 
Kr § 45 Rapport om ”marksnutt” på kyrklägdan (allén) 

Vid kyrklägdan mot Åre gamla kyrka äger vi en allé som vintertid blir lite knepig att ploga för 

vaktmästarna. Snön hinner trampas ner m m innan vaktmästarna har hunnit dit med plogen – det är ju 

en väl använd gångväg s a s. Vaktmästare Niklas Lindberg har framfört ett förslag, att vi ska avyttra  

allé-marken. 

Kyrkorådet  beslutar 

att  inte avyttra allé-marken men  

att  ge Niklas Lindberg i uppdrag att gå vidare och undersöka ifall  Åre kommun kan ta på sig att sköta 

vinterväghållningen. 

 
Kr § 46 Rapport Bergtäkt på Svensta 1:133  

Vi har fått frågor från församlingsbor som tycker att vi (kyrkan) borde protestera mot denna bergtäkt. 

Anders Eriksson har tagit reda på att det hela inte är på kyrkans mark. Frågan är hur massorna kommer 

att transporteras.  

Kyrkorådet ska lämna argument om det stör vår verksamhet vid kyrkan. Det kommer sannolikt att 

störa, parkeringen m m. Vi går med Katafalk där o s v. Vi har en bra markskiss och  Ann-Charlott 

tillsammans med  Anders Westerlund och vaktmästarna hjälps åt att titta närmare på det hela.  

 

Kr § 47 Fundering om särskild bevakningsgrupp för Duved då vi kommer att/redan 
påverkas av snabb utvecklingstakt där 

Cristina Olsson och Niklas Lindberg i Duved har varit med i en typ av projektgrupp ”för  

Duveds framtid”. 

Cristina ser att det finns ett behov av att församlingen har en egen typ av ”bevakningsgrupp”  

tillsammans med Fastighetsutskottet t ex. Diskuterades. 

Kyrkorådet beslutar 

att   uppdra åt Cristina att tillsammans med Församlingsrådet ge förslag på vilka som skulle ingå i en 

sådan grupp. 
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Kr § 48 Lokaler för vaccinering 

Ann-Charlott har fått en förfrågan om vi kan upplåta någon/några av våra större kyrkor till 

vaccinering. Hur mycket skulle det kosta? Det hela diskuterades och vi kom fram till att en viss 

summa, mindre sådan skulle vi vilja ha under förutsättningen att de sköter städningen själva. Hur det 

hela skulle läggas upp, vilka tider det gäller, antal tillfällen m m  är inte alls klart – detta var en första 

fråga. Ulla Tysk skulle återkomma till Ann-Charlott framöver. 

 
Kr § 49 Ekonomirapporter (enligt utskickad E-post) 

2020 års siffror är fortfarande preliminära men visar ett bra resultat. 

Bl a har väl pandemin påverkat på olika sätt. När det gäller budget så har två månader gått på det nya 

året och även här ser allt väldigt bra ut (Anders W månadsavskriver numera – bra koll då) 

 

Kr § 50 Planering revisioner 
Bokslut pastoratet är på gång. Det blir revision i April. 

Aukt revisor Carl-Johan vill gärna träffas fysiskt i april – 4 personer. 

 
Kr § 51 Träff med förmögenhetsförvaltaren om stiftelsefond 
Vi bjuder in förmögenhetsförvaltaren till nästa AU i maj månad. Anledningen är att förvaltaren ska 

presentera en ny strategi gällande stiftelser, fonder, enbart stiftelsefond – något som ska vara bra och 

vinst för oss…även Kyrkorådet inbjuds. 

 
Kr § 52      Askgravlundar i pastoratet 

Önskemål har inkommit att få askgravlundar till flera kyrkogårdar i pastoratet. 

   
Kr §  53    Uppdaterad medlemsstatistik 

Utskick E-post. Genomgicks 

 
Kr §  54    Sammanträde 

Nästa sammanträde för Kyrkorådet blir den 27/4, kl 18.30 via Zoom eller på plats i Järpens pelarsal. 

 
Kr §  55     Avslutning 
Mötet avslutas av ordförande Anders Eriksson, som tackar alla för ett bra sammanträde. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 


