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§ 71 Sammanträdets öppnande.
Ordförande Kjell Svantesson hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 72 Upprop.
Sekreteraren antecknar närvarande ledamöter och ersättare.

§ 73 Val av justeringsperson.
Stefan Nilsson utses att justera dagens protokoll.

§ 74 Fastställande av dagordning.
Två punkter läggs till § 76,
- Ersättning till Församlingsrådsgruppens ledamöter.
- Vikarierande Interimskyrkoherde.
Dagordningen fastställs med ovanstående punkter.

§ 75 Föregående mötes protokoll 2021-05-25 läggs till handlingarna.

§ 76 Beslutsärenden.

1. Tillsättande av tjänsten som kyrkoherde i Sydöstra Jämtlands pastorat.
Kyrkoherdegruppen har föreslagit att Christin Sundvisson erbjuds tjänsten som kyrko-
herde.
Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen att erbjuda Christin Sundvisson tjänsten som 
kyrkoherde i Sydöstra Jämtlands pastorat. Domkapitlets har den 17 juni 2021 behörig
hetsförklarat Christin Sundvisson och den 21 juni har fackliga förhandlingar genom-
förts.
Beslut
Erbjuda Christin Sundvisson tjänsten som kyrkoherde i Sydöstra Jämtlands pastorat.

2. Kyrkoherdens placering i pastoratet.
Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen besluta att kyrkoherden ska vara placerad på 
kansliet i Brunflo.
Beslut
Kyrkoherden ska vara placerad på kansliet i Brunflo.

3. Kansliets placering i pastoratet.
Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen besluta att kansliet ska vara placerat i Brunflo.
Bakgrunden till detta är att där finns lokaler för att klara detta. 
KH kommer att vara placerad i Brunflo och det är viktigt med närheten mellan kansli 
och KH.
Detta innebär inte att all kanslipersonal skall sitta i Brunflo, utan kommer i så stor ut
sträckning som möjligt att vara utplacerad i pastoratet, men tillhöra kanslifunktionen 
med olika arbetsuppgifter.
Beslut
Kansliet ska vara placerat i Brunflo.
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4. Beslut angående sökta tjänster.
Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen besluta 
att tjänsten som sekreterare, tillika samordnare för kansliet, utökas från 75% till 100%, 
samt att en tjänst som biträdande verksamhetschef i mittersta arbetsområdet inrättas.
Beslut
Tjänsten som sekreterare, tillika samordnare för kansliet, utökas från 75% till 100%.
En tjänst som biträdande verksamhetschef i mittersta arbetsområdet inrättas.

5. Ersättning till ledamöterna i Församlingsrådsgruppen.
Arbetsutskottet föreslår Interimsstyrelsen besluta att ledamöterna i Församlingsråds
gruppen ska ha rätt till arvode enligt de regler som gäller för andra förtroendevalda.
Beslut
Ledamöterna i Församlingsrådsgruppen ska ha rätt till arvode enligt de regler som gäller 
för andra förtroendevalda.

6. Vikarierande interimskyrkoherde.
Jesper Watanen och Maria Pettersson var tidigare vikarierande interimskyrkoherdar.
Det är viktigt att det finns en vikarie vid den ordinarie interimskyrkoherdens ledighet. 
Beslut
Maria Pettersson tillfrågas i första hand och om hon avböjer utses Johannes Tirén.

IS § 77 Kyrkoherden informerar om läget vad gäller arbetsledande tjänster mm.
Christin Sundvisson informerar om hur processen fortgår och vilka personer som erbju-
dits tjänster mm. Mer information kommer i nästa nyhetsbrev.
Christin informerar också om att hon planerar en gemensam personalträff i Klövsjö med 
alla anställda i pastoratet den 25 augusti.

IS § 78 Inga nya ärenden anmäldes eller diskuterades.

IS § 79 Övriga frågor.
Erika Lindström, Härnösands stift, tycker att vårt arbete löper på bra och att vi kan kän-
na oss nöjda. Höstens arbete blir att rusta för det nya pastoratet, med bland annat utbild-
ning av förtroendevalda och personal.
Stiftet är positivt inställda till vår skrivelse om prästbristen.

Nästa styrelsemöte planeras till den 25 augusti, men kan komma att ändras beroende på 
om det finns ärenden.

IS § 80 Avslutning.
Christin Sundvisson avslutar med några ord utifrån kommande söndags text och önskar 
alla en fin sommar.
Ordförande Kjell Svantesson tackar styrelsen för arbetet under det första halvåret, som 
varit intensivt och med mycket att ta tag i. Kjell menar att vårt mål är att det nya pasto-
ratet ska bli bra och ge möjlighet för församlingarna att bedriva bra verksamhet. Avslut-
ningsvis önskar han alla en bra sommar.
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