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Digitalt sammanträde

NÄRVARANDE, övriga
Per-Olov Olsson, IT-handläggare, Brunflo
Erika Lindström, utredare, Härnösands stift

Justering 2021-   -

Paragrafer 1-15

Sekreterare _________________________________________________________
Oddbjörn Ericsson

 
Ordförande _________________________________________________________

Kjell Svantesson

Justerare _________________________________________________________
Stefan Nilsson Annica Eklund

ANSLAG
BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på respektive nuvarande 

pastorats anslagstavla.
Datum då anslaget
sätts upp 2021-01-

Datum då anslaget
tas ner 2021-02-

Protokollets 
förvaringsplats Pastorsexpeditionen i Brunflo  

Sydöstra Jämtlands pastorat 
Interimsstyrelsen

NÄRVARANDE, ordinarie ledamöter
Kjell Svantesson, ordf
Hans Cederberg, vice ordf
Oddbjörn Ericsson, sekr
Timo Andersson, §§ 9-15
Elizabeth Gunnmo
Carina Lundström
Stefan Nilsson
Birgitta Strid
Annica Eklund
Hans-Olof Andersson
Örjan Eriksson
Jon Olofsson
Christin Sundvisson, interimskyrkoherde

NÄRVARANDE, ersättare
Anita Bohlin
Ann-Christin Danielsson
Anne-Mari Mähler
Barbro Norberg
Ulla Jönsson
Per-Erik Eriksson
Jesper Watanen, vice interimskyrkoherde

PROTOKOLL

DATUM
2021-01-19
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§ 1 Sammanträdets öppnande.
Ordförande Kjell Svantesson hälsar alla välkommen och öppnar interimsstyrelsens 
första sammanträde.
Interimskyrkoherde Christin Sundvisson inleder med att läsa kommande söndags bibel-
text och gör en reflexion med anknytning till vårt kommande arbete.

§ 2 Upprop.
Upprop förrättas enligt lista över ledamöter, se första sidan.

§ 3 Val av sekreterare i interimsstyrelsen.
Ordförande föreslår att Oddbjörn Ericsson väljs till sekreterare.
Beslut
Välja Oddbjörn Ericsson till sekreterare i interimsstyrelsen.

§ 4 Val av två justeringspersoner.
Stefan Nilsson och Annica Eklund föreslås justera dagens protokoll.
Beslut
Utse Stefan Nilsson och Annica Eklund att justera dagens protokoll.

§ 5 Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställs.

§ 6 Praktiskt inför styrelsearbetet.
Ordförande informerar hur kallelser och protokoll kommer att skickas till ledamöterna.
Protokollen ska ha löpande numrering under året.
Förslag finns att använda Brunflos blankett för begäran om arvode.

Per-Olov Olsson informerar om önskemål från stiftet att alla ledamöter ska ha svenska 
kyrkans mailadress för ökad säkerhet. Alla ledamöter kommer att förses med en iPad.
Per-Olov Olsson informerar vidare om GAS (gemensamt administrativt system) som 
kommer att införas inom svenska kyrkan.

§ 7 Arbetsutskott.
Ordförande föreslår att styrelsen ska utse ett arbetsutskott, som får till uppgift att bereda 
ärenden till styrelsen och besluta i vissa frågor. Utskottet skulle bestå av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, två ytterligare ledamöter, samt kyrkoherden.
Styrelsen diskuterar behovet av ett arbetsutskott och enas om att det behövs.
Beslut
Utse ett arbetsutskott med följande ledamöter
Kjell Svantesson, ordf Jon Olofsson
Hans Cederberg, vice ordf Stefan Nilsson
Oddbjörn Ericsson, sekr Christin Sundvisson, KH
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§ 8 Adjungering av kyrkoherdar till styrelsens möten.
De två kyrkoherdar som inte automatiskt kan delta i styrelsens arbete är Lennart Raswill 
i Håsjö och Christina Ternsjö i Södra Jämtlands pastorat. Styrelsen måste fatta beslut 
om att adjungera dem till styrelsen för att de ska kunna delta i styrelsens möten.
Beslut
Adjungera Lennart Raswill i Håsjö och Christina Thernsjö i Södra Jämtlands pastorat 
till interimsstyrelsen under 2021.

§ 9 Styrelsens uppdrag.
Erika Lindström informerar om det uppdrag styrelsen har och om vikten av att snabbt 
komma igång med arbetet. Hon uppmanar särskilt styrelsen att börja med budgetarbetet 
tidigt.

Hon påminner styrelsen om att interimsdelegerade senast den 1 mars måste fatta beslut 
om antalet ledamöter i det nya kyrkofullmäktige.

§ 10 Sammanträdesplan för interimsstyrelsen 2021.
Ordförande har lämnat förslag till sammanträdestider för 2021, enligt bilaga.
Beslut
Fastställa sammanträdesplanen enligt förslag.

§ 11 Tillsätta rekryteringsgrupp för rekrytering av kyrkoherde för det nya pastoratet.
Gruppen bör bestå av 5 ledamöter med uppgift att ta fram en kravprofil.
Mona Bentsen som är stiftets kontaktperson i dessa frågor kommer att kontaktas för 
dialog i förhållande till tidsplan, domkapitlet mm.
Ordförande föreslår att gruppen ska bestå av ordförande i nuvarande pastorat.
Beslut
Utse Kjell Svantesson, Hans Cederberg, Stefan Nilsson, Annica Eklund och Hans-Olof 
Andersson att ingå i rekryteringsgruppen.
Första mötet med Mona Bentsen blir den 22 januari kl 15.

§ 12 Beslut om arbetsgrupper och arbetsgruppernas mandat.
Utifrån checklistor behövs följande arbetsgrupper:
Ekonomi
Gruppen består av 5 ledamöter, vilka bör vara ekonomiansvariga i nuvarande pastorat.
Kartlägga ekonomin. 
Föreslå hur ekonomihanteringen ska organiseras inför framtiden.
Föreslå vilka system som ska användas.
Sammankallande: Lennart Raswill, Håsjö.

Fastigheter
Gruppen består av 5 ledamöter, vilka bör vara de som i respektive pastorat har 
fastighets- och begravningsplatsansvar.
Inventera alla fastigheter och begravningsplatser samt beskriva status på dessa.
Ta fram vilket underhållsbehov som ligger inom de 10 närmaste åren, från 2022-2031.
Sammankallande: Christofer Said, Bräcke-Revsund.
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Personal
Gruppen består av 5 ledamöter. Lämpligt att nuvarande kyrkoherde i respektive pastorat 
ingår i gruppen.
Ta fram förslag till organisation och bemanning, där fokus ska vara att resurserna ska 
vara till för verksamheten ute i församlingarna.
Sammankallande: Anna Hillgren, Brunflo.

Administation, arkiv, diarium
Gruppen kan bestå av 3-5 ledamöter.
Sammankallande: Per-Olov Olsson, Brunflo och Hanna Jönsson, Bräcke-Revsund

Styrning och ledning
Sammankallande: Kjell Svantesson, Brunflo.

Barnrättsperspektivet
Sammankallande: Katarina Montonen, Bräcke-Revsund.

Kyrkogårdar
Sammankallande: Ulf Petersson, Brunflo.

Församlingsråd
Gruppen ska bestå av en från varje pastorat, som inte sitter med i interimsstyrelsen utan 
enbart har församlingsrådsuppdrag. I pastorat med flera församlingar får man samsas 
om vem som ska företräda dem. Dessutom bör en styrelse ledamot och en kyrkoherde 
ingå i gruppen.
Lämna förslag hur vi ska kunna stärka församlingarna och församlingsråden i det nya 
pastoratet.

Beslut
1. Utse arbetsgrupper och sammankallande enligt förslag.
2. Arbetsutskottet ska sammanträda den 25 januari kl 19. Ledamöterna ska då ha med 

sig förslag på vilka som ska ingå i arbetsgrupperna. AU ska tillsammans med inte-
rimskyrkoherden fastställa vilka som ska ingå i arbetsgrupperna.

§ 13 Dialogmöten.
Ordförande föreslår att interimsstyrelsen ska ge interimskyrkoherden i uppdrag att 
samla all personal till en gemensam träff i syfte att informera om vad som är på gång 
under året och informera om bildandet av arbetsgrupper.
Interimskyrkoherden vill göra en verksamhetskarta över det nya pastoratet för att kunna 
se vilka verksamheter som finns och var de finns. Hon föreslår också att kyrkoherdarna 
ska föreslå kontinuerliga mötesdagar under året för information, samt ge möjlighet för 
olika personalkategorier att presentera sina verksamheter för varandra och samtala om 
möjlig samverkan.
Beslut
Ge interimskyrkoherden i uppdrag att samla all personal till en gemensam träff i syfte 
att informera om vad som är på gång under året och informera om bildandet av arbets-
grupper.



� 	 	 � 
5

§ 14 Kommunikation.
Interimskyrkoherden har haft kontakt med Anders Gustafsson, som har arbetat som 
informatör i olika pastorat och som har erfarenhet av sammanläggningar. Han har 
möjlighet att arbeta halvtid för oss.
Hon föreslår att en redaktionskommitté bildas som stöd till informatören. Kommittén 
bör ha en representant från varje nuvarande pastorat.
Beslut
1. Anställa Anders Gustafsson som informatör 50% under 2021.
2. Uppdra till arbetsutskottet att besluta om vilka som ska ingå i redaktionskommittén.

§ 15 Ekonomi.
Interimsstyrelsen måste beslut om vilken församling/pastorat som ska ta kostnader för 
arvoden och andra kostnader under indelningsperioden. Förslag finns att Brunflo 
pastorat tar detta.
Ordförande föreslår att interimsstyrelsen beslutar att församlingar och pastorat inom det 
blivande pastoratet ska informera och samråda med interimsstyrelsen innan investe-
ringar beslutas i nuvarande kyrkoråd som kan komma att påverka ekonomin i det nya 
pastoratet.
Beslut
1. Brunflo pastorat ska ta kostnader för arvoden och andra kostnader under indelnings-

perioden.
2.  Församlingar och pastorat inom det blivande pastoratet ska informera och samråda 

med interimsstyrelsen innan investeringar beslutas i nuvarande kyrkoråd som kan 
komma att påverka ekonomin i det nya pastoratet.

§ 16 IT-kartläggning.
Till pastoratet har det kommit att man ska kartlägga nuvarande IT-system i respektive 
pastorat. Konsekvenser av detta för det nya pastoratet?
Bör interimsstyrelsen på lämpligt sätt beskriva vårt behov i framtiden och hur gör vi det 
bäst?
Beslut
IT-kartläggningen bör ingå i arbetsgruppen för administration mm.

§ 17 Övrigt.
Från flera ledamöter framförs positiva omdömen om mötet.


