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MÖTESINSTANS PARAGRAFER 

Kyrkofullmäktige §§ - 1-30 

DATUM FÖR MÖTET  TID PLATS 

28:e maj  13:00 – 14:48 Lockne församlingshem 

NÄRVARANDE 

Se separat sida 

Sammanträdesprotokoll 
  

Utses att justera: Timo Andersson och Lennart Berggren 

 
Justeringens plats 
och tid: Digitalt, under vecka 23 

 

Underskrifter: Sekreterare  

 Ellenor Ågevall 

 Ordförande  

 Michael Eriksson 

 Justerare  

 Timo Andersson 

 Justerare  

 Lennart Berggren 
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Ellenor Ågevall

Michael Eriksson (10 jun 2022 10:07 GMT+2)
Michael Eriksson

Timo Andersson (10 jun 2022 14:32 GMT+2)

Lennart Beggren (10 jun 2022 15:27 GMT+2)
Lennart Beggren
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Mötesdeltagare 

Ordinarie ledamöter: 

Michael Eriksson, ordförande 

Kjell Svantesson 

Barbro Norberg 

Hans Cederberg 

Lars-Erik Granbacka 

Majlis Ek (deltog från kl. 13:17) 

Lennart Berggren 

Johnny Jonsson 

Jon Olofsson 

Timo Andersson 

Elizabeth Gunnmo 

Per Boreklev 

Egon Tirén 

Hans-Olof Andersson 

Oddbjörn Ericsson 

Anne-Marie Mähler 

Susanne Berglin 

Kjell Åke Andersson 

Inger Andersson, tjänstgörande ersättare 

Ann Christin Danielsson, tjänstgörande ersättare 

Per-Erik Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Per-Lennart Lindgren, tjänstgörande ersättare 

Gudrun Eriksson, tjänstgörande ersättare 

Roland Sundström, tjänstgörande ersättare 

Övriga: 

Ellenor Ågevall, sekreterare 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkofullmäktige 

 

 
3 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkofullmäktige 

 

 
4 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkofullmäktige 

 

 
5 

- att kyrkofullmäktiges beslut om sex ordinarie ledamöter och fem ersättare korrigeras, genom att 

kyrkorådet fattar ett interimsbeslut om att välja församlingsråd för Brunflo församling bestående av 

åtta ordinarie ledamöter och fyra ersättare enlig nomineringslista och att detta kyrkorådsbeslut 

fastställs av kyrkofullmäktige vid nästa sammanträde. 
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När arvoden fastställdes så togs inte hänsyn till det arbete som blir i inledningen av det nya pastoratet 

när det gäller ordförandena i de två utskott som bildats (fastighets- och kyrkogårdsutskott).   

Kyrkorådets förslag till beslut: 

- att kyrkofullmäktige justerar arvodena till samma nivå som i arbetsutskottet, det vill säga 25% av 

inkomstbasbeloppet, motsvarande 17 750:-/år. Beslutet skall gälla 2022-01-01 – 2025-12-31. 
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• Förrättningsarvode utgår enligt bilaga B och utbetalas vid uppdrag enligt följande: 

• Arbetsgrupp eller uppdrag som beslutas av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd, 

valnämnd eller utskott/kommitté/arbetsgrupp.  

• Uppdrag kan vara konferens, informationsmöte, kurs, studiebesök, studieresa eller liknande. 

• Som förrättningstid räknas bortovaro från bostaden, det vill säga från avfärd från bostaden till 

hemkomst. 

• Förrättningsarvode utgår ej mellan klockan 22.00 – 06.00. 

• Förrättningsarvode utgår med 0,2 % av inkomstbasbeloppet 71.000 kr,  per timme.(142:-) 

• Påbörjad första timme räknas som heltimme och därefter varje påbörjad halvtimme som 

halvtimme. 

 

• Uppdrag som kyrkvärd inom pastoratet anses ske i form av förrättning och arvoderas under 

mandatperioden med fast förrättningsarvode per gudstjänsttillfälle, det vill säga 400 kr under 

2022. 

 

• Kostnaden för förrättningsarvode belastar beslutande organs budget. 

 

• De i handlingarna utskickade förslaget behandlades inte. 
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Enligt kyrkoordningen skall kyrkofullmäktige fatta beslut om att möten kan genomföras på distans.  

Kyrkorådets förslag till beslut: 

- att kyrkoråd, kyrkofullmäktige och församlingsråd kan ha sina möten på distans. När det gäller 

utskotten fattar kyrkorådet det beslutet.  
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En ny gräsklippare behöver köpas in till Brunflos kyrkogård. Det är brist på kompletta maskiner i hela 

Europa, och endast två maskiner finns tillgängliga i Norrland. En av dessa hålls för vår räkning till 

och med 22-05-31. Budgeteringen var tidigare 150 000: -, men investeringsramen behövs nu utökas 

med 180 000: - då vi fått en ny offert på 264 000: - + moms. Prisökningen beror på pandemin och 

världsläget.  

 

En gräsklippare vardera behövs köpas in till Bodsjö och Nyhem. Som tidigare nämnt har priserna 

ökat. Tidigare budget för klipparna var 150 000: - st. Ny offert har inkommit; 375 000: - för båda 

klipparna.  
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Församlingshemmet i Nyhem behöver få en utvändig restaurering. Budgeteringen har tidigare varit 

100 000: - för detta ändamål, men de offerter som inkommit ligger på ca 450 000: -. Skillnaden i pris 

beror på höjda virkespriser samt en ny översyn av byggnaden där det framkommit att ytterligare 

åtgärder behövs göras. En lokal entreprenör har kontaktats som tagit på sig arbetet till ett förmånligt 

pris.  

Kyrkorådets förslag till beslut:  

- att kyrkofullmäktige bifaller förslaget på tilläggsanslag med 400,000 kr.  

Kyrkofullmäktige beslutade 

att fastställa kyrkorådets förslag enligt ovan.  
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