
 
 

Norra kyrkogatan 7 
531 32 Lidköping 
0510-684 03, 684 04 
        

KYRKOFULLMÄKTIGE kallas till sammanträde 
 

DATUM Tisdagen den 11 maj 2021 

PLATS         OBS! Enbart digitalt!   Länk skickas ut.       

Har du förhinder, meddela sekreteraren på tel 0730-74 74 15 eller e-post 

anna-lena.astrand@svenskakyrkan.se 

TID Kl 18.30                      

 

DAGORDNING                                                     Paragraf:   Föredragande:   

1. Öppnande  ordf 

2. Ordförande beslutar att förutsättningarna för deltagande på distans är uppfyllda ordf 

3. Upprop  sekr. 

4. Val av protokollsjusterare och tid för justering.   ordf 

Förslag: Lisbeth Lång Persson och Ann-Marie Rynman tisdagen den 18 maj kl 16.00.  

5. Sammanträdets utlysande  ordf  

6. Bokslut 2020 KR § 506 bilaga           kanslichef/kh  

7. Överföring av anslag från 2019 till 2020 KR § 507 bilaga kanslichef 

8. Riktlinjer för begravningsverksamheten KR § 496 bilaga kh 

9. Framtida kremationer KR § 465 bilaga KR ordf 

10. Åtgärd orgel i Hoppets kapell KR § 472 kh 

11. Lägesrapport urbruktagande av S:ta Maria kyrka   kh 

12. Lägesrapport om S:t Nicolai kyrkas renovering  kh 

13. Information om ny personalorganisation KR § 504 kh 

14. Information från Kyrkorådet  KR ordf 

15. Information från församlingens verksamheter  kh 

16. Eventuella motioner 

17. Avslutning   ordf 

 

Lidköping 2020-05-03 

Lisa Maria Bergsten, ordförande   Anna-Lena Åstrand, sekreterare  
tfn, 070-693 72 74 tfn  0730-74 74 15  

lisaojohn@gmail.com anna-lena.astrand@svenskakyrkan.se 
 
Utdrag ur Arbetsordning för Kyrkofullmäktige angående anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare 

 8 §   En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till 

Kyrkofullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Om tiden medger 

det, skall ersättaren kallas skriftligt. 
 

 9 §   Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett 

pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra. 
 

10 §   Det som sagts om ledamot i 8 och 9 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 
 

11 §  Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det 

föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 
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