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Beslutande:                           Bodil Wiktorsson Bengtsson  

 Roger Stigsson (digital närvaro) 

 Viktoria Åhman 

 Lena Åkesson (digital närvaro) 

 Karin Johansson 

 Jörgen Nilsson (digital närvaro) 

 Gunn-Britt Nilsson 

 Anna Maria Dencker, komminister 

 

Ersättare:  Majken Jönsson (digital närvaro) 

 Nils-Erik Johansson (digital närvaro) 

                                                           

 

 

Sekreterare: ______________________________________    

 Viktoria Åhman 

          

 

Ordförande: ______________________________________    

 Bodil Wiktorsson Bengtsson 

                     

 

Justeras: ______________________________________ 

 Gunn-Britt Nilsson 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  

 

                                             

 Organ:  Församlingsrådet Ränneslöv-Ysby 

  

 Sammanträdesdatum:       2021-02-16     

            

 Datum för anslags uppsättande:_______________ Datum för anslags nedtagande: ______________                            

 
Förvaringsplats för  

 protokollet:  Församlingsexpeditionen, Ysby 
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§ 1 Mötets öppnande  

Ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson hälsande välkommen och förklarade mötet öppnat. 

 

§ 2 Val av sekreterare 

Till sekreterare valdes Viktoria Åhman. 

 

§ 3 Val av justeringsperson 

Till att justera dagens protokoll valdes Gunn-Britt Nilsson. 

  

§ 4 Godkännande av föredragningslistan 

Föredragningslistan lästes upp och godkändes. 

 

§ 5 Godkännande av föregående mötets protokoll 

Protokollet lästes upp och godkändes. 

 

§ 6 På gång i församlingen 
Anna-Maria informerande om att konfirmandundervisningen är igång och sker digitalt. 

Pedagogerna försöker hålla igång så smått med barnvagnspromenader och tipsrundor. 

Kören och övrig verksamhet pausar just nu. 

Ska komma igång så smått med Öppen kyrka, var populärt i julas. 

Verksamhetsplan med mål för 2021 redogjordes för. Se bilaga. 

 

§ 7 Information från kyrkorådet 

Roger informerade från senaste mötet. Arbetet med kyrkovalen 2021 har börjat.  

Kris- och beredskapsplan i pastoratet är på gång.   

 

§ 8 Omvärldsanalys med riskbedömning 

Vi har fått i uppdrag att bidra med omvärldsanalys med riskbedömning för Ränneslöv-Ysby. 

Arbetet påbörjades. Karin Johansson och Lena Åkesson får i uppdrag att svara på frågan om 

inventarier i kyrkorna. 

 

§ 9 Inventarieansvarig 

Karin Johansson och Lena Åkesson ingår i gruppen för inventarieansvariga, Karin Johansson 

står som huvudansvarig.  

 

§ 10 Övrigt 

Till årets fasteinsamling provar vi att lägga ut saker på Tradera, den som vill bidra lämnar till 

Bodil som sköter det praktiska. 

Anette Gunnesson är i det närmaste klar med den röda mässhaken till Ysby kyrka. 

 

§ 11 Nästa möte 
Nästa möte är 11 maj kl 18.00. Plats meddelas senare.  

 

§ 12 Mötets avslutande 

Ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson tackade och avslutade mötet.  


