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__________________________________________________________________________________________ 
    
Beslutande: Karin Johansson 
 Roger Stigsson 
 Viktoria Åhman 
  Bodil Wiktorsson Bengtsson, ordförande 
 Lena Åkesson 
 Jörgen Nilsson 
 Karl Christensen, komminister (delegation från kyrkoherden) 
   
Ersättare: Nils-Erik Johansson 
 Majvor Persson 
 Marie-Louise Karlsson  
  
  
    
  
 
Sekreterare: ______________________________________    

 Jörgen Nilsson  
          

 
Ordförande: ______________________________________    

 Bodil Wiktorsson Bengtsson 
                     
 
Justeras: ______________________________________ 
 Karin Johansson 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 ANSLAG/BEVIS 
 Justeringen har tillkännagivits genom anslag  
 
                                             
 Organ:  Församlingsrådet Ränneslöv-Ysby 
  
 Sammanträdesdatum:       2022-10-13     
            
 Datum för anslags uppsättande:_________________ Datum för anslags nedtagande: ______________ 
 
 Förvaringsplats för  
 protokollet:  Församlingsexpeditionen, Ysby 
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Beslut enligt kyrkoordningen: §§ 43-45 
 
  
§ 37 Mötets öppnande  
Ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson hälsande välkommen och förklarade mötet öppnat. 
 
§ 38 Val av sekreterare 
Till sekreterare valdes Jörgen Nilsson. 
 
§ 39 Val av justeringsperson 
Till att justera dagens protokoll valdes Karin Johansson. 
  
§ 40 Genomgång av föredragningslistan 
Föredragningslistan lästes upp och godkändes. 
 
§ 41 Genomgång av föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll lästes upp och lades till handlingarna.  
 
§ 42 Information från Kyrkorådet 
Det är leveransproblem med solcellerna till de församlingshemmen som skall få dessa. 
Diskussioner runt energifrågan är stor och många olika tankar på hur detta skall lösas.  
Inbjudan till utbildningskväll med Skao. 
Höks pastorat inbjuder till julfest den 30 november i Solbacken. 
Ny kantor är anställd i Våxtorp 
 
§ 43 På gång i församlingen 
Komminister Karl Christensen informerade om kommande aktiviteter i församlingen.  
Filmvisning av film i Ränneslövs prästgård. 
FN- gudstjänst på FN dagen den 24 oktober 17:00 i Ysby kyrka.  
Hela kyrkan sjunger den 26 oktober 19:00 i Ysby kyrka.  
Öppen kyrka på fredagen inför Allhelgona i båda våra kyrkor. 
Ränneslövs kyrka fyller 150 år på första advent. 
Barngrupperna är i gång och redan så har två familjegudstjänster hållits.   
Bra annonsering i våra tidningar men den kan bli bättre.  
 
§ 44 Förslag gudstjänstschemat 2023 
Förslag på ändringar i gudstjänstschemat inför nästa församlingsblad.  
Gudstjänstschema för februari- augusti gicks igenom. 
 
§ 45 Beslut om församlingskollekter första halvåret 2023 
Församlingsrådet beslutade att församlingskollekten skall gå till lokal diakoni. Undantag 
under fastan där församlingskollekten går till ACT Svenska Kyrkan samt söndagen efter 
midsommar till Vippentorpet/ Ysby Hembygdsförening. Ingen kollekt på skärtorsdagen. Se 
bilaga. 
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__________________________________________________________________________ 
 
 
§ 46 Information från Familjen Bergmans stiftelse samt Astrid och Ivar Larsson 
minnesfond 
Barnverksamheten får ta del av de pengar som de har ansökt om från Familjen Bergmans 
stiftelse.  
Från Larsson minnesfond är gravsten iordningställda. Den cykel som Ysby skola ansökte om 
pengar till är inköpt. Bidrag till utbildning är utbetalt. 
  
§ 47 Övriga frågor 
Kyrkporten i Ränneslöv behöver målas. Även kyrkporten i Ysby kyrka bör ses över. 
Samtal om någon form av ledstång från koret i Ränneslövs kyrka. 
Nästa möte blir den 24 januari kl 18:30 i Ränneslöv. 
 
§ 48 Mötets avslutande 
Ordförande Bodil Wiktorsson Bengtsson tackade och avslutade mötet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


