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§ 61 Sammanträdets öppnande. 
 Ordförande Kjell Svantesson hälsar välkommen och öppnar sammanträdet. 

 Interimsskyrkoherde Christin Sundvisson ger några tänkvärda ord från pingstdagens  

  evangelietext. 

 

§ 62 Närvaro. 

 Sekreteraren antecknar närvarande ledamöter och ersättare. 

 

§ 63 Val av justeringsperson. 

 Stefan Nilsson utses att justera dagens protokoll. 

 

§ 64 Dagordningen fastställs. 
 

§ 65 Föregående mötesprotokoll 2021-05-04. 

 Vid sammanträdet fick Christin Sundvisson en fråga om hur många veniater som finns i 

  det nya pastoratet. Christin Sundvisson har ännu ingen uppgift om antalet veniater. 

Hon   anser att veniaterna är viktiga för gudstjänstfirandet, men för de kyrkliga 

handlingarna   och som ledamot i församlingsråd måste det finnas präster. 

 Protokollet läggs till handlingarna. 

 

§ 66 Interimskyrkoherden informerar. 

 Interimskyrkoherde Christin Sundvisson informerar om att arbetet fortgår. De har haft 

  fackliga förhandlingar enligt MBL och har en bra dialog med de fackliga 

organisatio-   nerna. Förberedelserna för rekrytering av präster pågår. Christin 

Sundvisson väntar svar   på frågor till kyrkoherdarna om hur samarbetet mellan präster 

och församlingsråd fun- gerar. Materialet ska sedan analyseras av Församlingsrådsgruppen. 

 Kyrkoherdarna föreslås att i samband med gudstjänster eller andra aktiviteter samla  

 företrädare för nomineringsgrupperna för att ge dem möjlighet att presentera sig och för 

  frågor. 

 

§ 67 Information/diskussion och genomgång. 

 Hans Cederberg informerar om att tf kyrkoherde Johannes Tirén i Bräcke-Revsund har 

  för avsikt att återbesätta en vakant tjänst som församlingsassistent, 50 % för unga 

ledare  och konfirmationsarbete. Styrelsen har inget att erinra. 

 

§ 68 Beslutsärenden. 

 A. Kyrkovalstidning för hela nya pastoratet.  
 Tanken har kommit upp med anledning av att vi nu går ihop till ett nytt stort pastorat  

 så  skulle pastoratet kunna komma ut till alla hushåll med information om bildandet av 

  pastoratet med lite bakgrund till varför och hur det är tänkt. I bladet skulle det finnas 

   med var de olika röstningsställena kommer att finnas. samt att 

nomineringsgrupperna   skulle få var sin halvsida att presentera program och valsedel. 

Detta skulle bekostas av   det nya pastoratet och på så sätt få ut samma information till 

alla hushåll inför det kom- mande valet. Detta skulle ge en gemensam bild för hela pastoratet och 

att detta skulle   vara en engångshändelse i samband med uppstarten av detta nya 

pastorat, bara för att   väcka intresse.  

 Arbetsutskottets förslag till beslut  
 Att Interimsstyrelsen tar beslut att ta den extra kostnad detta innebär. 

 Beslut 

 Enligt arbetsutskottets förslag.  
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 B. Skrivelse till Stiftet. 
 Interimskyrkoherde Christin Sundvisson och ordförande Kjell Svantesson har författat 

  en skrivelse till Stiftsstyrelsen om bristen på präster och prästrekrytering. 

 Skrivelsen föreslås skickas till Stiftsstyrelsen. 

 Beslut 
 En enhällig Interimsstyrelse ställer sig bakom förslag till skrivelse och att den skickas 

  till Stiftsstyrelsen. 

 

 

 C. Internutlysning av vissa tjänster. 
 Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen besluta att internt utlysa följande tjänster 
 - Kyrkogårdschef 
 - Fastighetsförvaltare 
 - Kommunikatör 
 Tjänsten som kommunikatör kan komma att utlysas externt. 

  

 Följande tjänster kommer inte att utlysas 

 - IT-samordnare 

 - Verksamhetscontroller 

 - Ekonomicontroller 

 - Lönehandläggare 

 Beslut 

 Tjänsterna som kyrkogårdschef, fastighetsförvaltare och kommunikatör ska utlysas  

 internt. 

 

 

 D. Beskrivning av innehåll i de nya arbetsledande tjänsterna. 
 Christin Sundvisson redovisar förslag och tankar bakom det. Styrelsen diskuterar och 

  vissa justeringar föreslås. 

 Interimsstyrelsen föreslås ställa sig bakom förslaget. 

 Beslut 

 Interimsstyrelsen ställer sig bakom det justerade förslaget. 

 

 

 E. Beslut gällande arkiv- och diariesystemet Public 360. 
 Beredningsgruppen för Administration och diarium föreslår att det ny pastoratet går in i 

  Public 360. Public 360 är ett gemensamt ärende- och diariesystem i Svenska kyrkan 

och  ingår kostnadsfritt i GIP. Public 360 har även ett godkänt digitalt E-arkiv kopplat och 

  smidiga funktioner för att hantera möten. Gruppen väntar fortfarande på en offert för 

   migrering av de gamla diarierna till Public 360, för att ta ställning till om vi 

ska migrera  eller inte, men det beslutet kan vänta till hösten. 

 IT-samordnare Per-Olov Olsson föredrar ärendet. 

 Beslut 

 Det ny pastoratet går in i arkiv- och diariesystemet Public 360. 
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 F. Beslut gällande bokningssystemet Aveny. 
 Administrationsgruppen förordar bokningssystemet Aveny, med tanke på val av kyrko-

 gårdssystem och att den löpande årskostnaden blir lägre. Det går att komma åt äldre in-

 formation via historiklicens i de gamla bokningssystemen. 

 Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen att besluta enligt förslag. 

 Beslut 

 Välja bokningssystemet Aveny för det nya pastoratet. 

 

 

 G. Beslut gällande arkiv. 
 Administrationsgruppen föreslår att följande beslut fattas gällande arkiv för anpassning 

  till det nya pastoratet. 

 - Pastoratsarkiv, KAE- och BV-arkiv avslutas i gammal enhet.  

 - Det nya pastoratet blir ny arkivansvarig.  

 - Alla personalakter för personal med aktiva anställningar överförs till det nya 

pastora   tet.  

 - Alla församlingsarkiv lämnas kvar där de är till vidare.  

 - Pastoratsarkiv, KAE-arkiv och Begravningsverksamhetens arkiv påbörjats i det nya 

   pastoratet. 

 Beslut 

 Enligt administrationsgruppens förslag. 

 

 

 H. Broschyr om det nya pastoratet. 

 Beredningsgruppen för kommunikation har efter en förlaga från Sollefteå gjort ett för-

 slag på en broschyr i fickformat som kan tryckas och spridas nu. Den är tänkt att 

skickas  till alla förtroendevalda att ha med sig för att kunna svara på frågor, men även tänkt att 

  finnas som broschyr i våra kyrkor och församlingshem som information. 

 Möjlighet till nytryck och justering efter kyrkovalet och kyrkoherde-rekryteringen finns 

  med som alternativ. 

 Ordförande föreslår att Interimsstyrelsen beslutar att ta den extra kostnad som tryck- 

  ningen av broschyren innebär. 

 Beslut 
 Enligt förslag. 

 

§ 69 Övriga frågor. 

 Erika Lindström informerar om att ärenden till nästa stiftsstyrelse måste vara hos stiftet 

  senast kommande tisdag. 

 

§ 70 Sammanträdet avslutas. 
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