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§ 1 Öppnande och inledning 
 Ordföranden öppnade mötet. 
  

  § 2 Val av sekreterare vid dagens sammanträde 
    Elizabeth Gunnmo valdes till sekreterare. 
 
  § 3 Upprop 

Timo förrättade upprop. På kansliet i Brunflo var en mindre grupp av ledamöter samlade men 
flertalet deltog enskilt. 
 
 
 



 

 
 
§ 4 Val av justerare 
Anita Bohlin och Stefan Nilsson valdes till att justera dagens protokoll.  
 
 5a Godkännande av kallelse 

Ledamöterna ansåg att kallelsen hade sänts ut i god tid före sammanträdet. 
 
§ 5b Föregående protokoll 
 Protokoll från den 9 december 2020 godkändes och lades till handlingarna.  
  
§ 6 Arvodesregler 
En fråga angående arvodesregler har aktualiserats. Under arbetet med att förbereda den nya 
pastoratsindelningen kommer de olika arbetsgrupperna. att behöva ha många men ofta korta 
möten. I nuvarande arvodesregler anges endast halv- eller heldagsarvoden. Interimsstyrelsen 
föreslår därför ändring av arvodesreglerna gällande förtroendevalda i styrelser, arbetsutskott, 
beredningar och med andra uppdrag så att för sammanträden på upp till 2 timmar utbetalas ¼ 
dagarvode. För sammanträden på 2 till 4,5 timmar utbetalas ½ dagarvode och för samman-
träden längre än 4,5 timmar utbetalas helt dagsarvode. Dessa ändringar föreslår börja gälla 
den 1 mars 2021. 
 
Interimsstyrelsen diskuterade frågan och enades om ett kompletterande förslag. För att 
underlätta beräkning av kvartalsvisa arvodesutbetalningar och för att undvika godtyckliga 
bedömningar föreslås att ordföranden/mötesledaren ansvarar för att bedöma vilket arvode 
som ska gälla vid varje tillfälle. Det beslutet ska framgå av protokollet/mötesanteckningarna.  
 
Interimsdelegerade beslutade  
att fastställa det presenterade förslaget gällande nya arvodesregler och 
att ge ordförande/mötesledare uppdraget att bedöma vilket arvode som ska gälla vid 
respektive möte och att det beslutet ska stå i protokollet/mötesanteckningarna. 
 
 
§ 7 Antal ledamöter i kyrkofullmäktige i Sydöstra Jämtlands pastorat 
Kyrkofullmäktige för det blivande Sydöstra Jämtlands pastorat föreslås ha 35 ordinarie 
ledamöter och 19 ersättare. 
 
Interimsdelegerade beslutade  
att fastställa antalet ledamöter enligt förslaget. 
 
 
§ 8 Information och diskussionsärenden 
Ledamöterna diskuterade hur information ska förmedlas till anställda, förtroendevalda och 
församlingsbor. Kjell redogjorde för hur det är planerat att kommunikationen ska fungera. 
Under arbetets gång ska de olika arbetsgrupperna hålla Gruppen för Styrning och Ledning 
(SoL) uppdaterad och delge den sina mötesanteckningar. Insamlad informationen delges 
Interimsstyrelsen och i nästa steg Interimsdelegerade.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Kommunikationsgruppen ska handlägga och sprida information ut till pastoraten, anställda 
och brett till församlingsmedlemmarna. En hemsida för Sydöstra Jämtland ska utformas och 
hållas uppdaterad. Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut och det första utskicket är planerat 
till 1 mars. Ansvarig för Kommunikationsgruppen är Anders Gustavsson, anställd på 50 % 
from 1 mars. 
 
Informativa bilder (se bilaga 1–13) 
Kjell visade ett antal åskådliga diagram och bilder med underlag och tydlig motivering för ny 
pastoratsindelning. Antal kyrkotillhöriga i relation till folkmängd minskar. Kostnaderna ökar 
och medlemsintäkterna minskar vilket ger stora ekonomiska konsekvenser bl.a. ett struktur-
förändringsbehov på 22 mkr.  
 
Inför kyrkovalet i september 2021 
Timo informerade om att det nya pastoratet blir en valkrets och att nomineringsgrupperna 
från valet 2017 i de nuvarande pastoraten ska avregistreras: Nya grupper ska registreras och 
då gälla för hela det nya pastoratet. Det blir en utmaning att få ut information och skapa 
engagemang för den nya organisationen inför valet.  
Det framgick av diskussionen att Socialdemokraterna och Centerpartiet kommer att gå till val 
med varsin lista. De politiskt obundna grupperna har inte någon samordnande organisation. 
Elizabeth efterlyste namn på gruppledarna för de olika nomineringsgrupperna för att man ska 
kunna kontakta varandra och diskutera möjlig framtida samverkan, skapande av nya 
nomineringsgrupper etc. Efter lite diskussion får Elizabeth uppdraget att vara kontaktperson 
för de grupper som är intresserade av samverkan. 
 
§ 9 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden 
Timo har, enligt uppdrag, tagit fram och hos berörda förankrat förslaget att Arne Jonsson 
väljs till ordförande och att Birgitta Krantz välj till vice ordförande i valnämnden. 
 
Interimsdelegerade beslöt  
att välja Arne Jonsson till ordförande och 
att Birgitta Krantz väljs till vice ordförande i valnämnden. 
 
§ 10 sammanstädet avslutas 
 
 
 
 
 
 
 
Timo Andersson   Elizabeth Gunnmo 
Ordförande    sekreterare 
 
 
 
Anita Bohlin    Stefan Nilsson 
Justerare    justerare 
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