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Mötesdeltagare 

 

Ordinarie ledamöter: 

Kjell Svantesson 

Oddbjörn Ericsson 

Hans Cederberg 

Susanne Berglin (med från 19:23), ersätter Elvira Broddesson Ericsson 

Barbro Norberg 

Lars-Erik Granbacka 

Jon Olofsson 

Ingrid Kjellsson, ersätter Per-Erik Eriksson 

Timo Andersson 

Elizabeth Gunnmo 

Örjan Eriksson 

Christin Sundvisson  

Hans-Olof Andersson  

Närvarande övriga:  

Ellenor Ågevall, sekreterare  
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§ 92.  

Öppnande 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. Kyrkoherden inledde mötet med att berätta om Johannes Tiréns 

arbete med ungdomsgrupp i Östersund. Hon relaterade i samband med detta till temat från söndagens 

gudstjänst ”Vägen till livet”. ”Vi är alla omslutna av Jesus kärlek, precis som vi är”.  

§ 93.  

Val av en justerare att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll 

Timo Andersson utsågs att justera dagens protokoll.  

 

§ 94.  

Upprop 

 

§ 95.  

Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes. 

Kyrkorådet beslutade 

att fastställa dagordningen.  

 

§ 96.  

Föregående mötesprotokoll  

Samtliga hade tagit del av mötesprotokollet från den 23:e april.  

Kyrkorådet beslutade 

att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna, med justering av § 69, där ett av de 

gamla pastoraten benämnts felaktigt.  

 

§ 97.  

Ekonomi 

Det kommer en ekonomisk rapport under nästa kyrkoråd. 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 98.  

Information/Rapporter 

• Kyrkoherden informerade:     

 

• Vi kommer att få hjälp från Östersund och Frösön med prästbemanningen under sommaren. 

Per-Ingemar Persson vikarierar i östra området. Ny präst börjar så småningom i Hackås-

Oviken. Det kan också vara aktuellt med ett tjänstebiträde till pastoratet. Förutom detta saknas 

det en församlingsassistent samt ett antal musiker. 

 

• Den strejk som det varslades till är avblåst, det löste sig genom kompromiss.  

 

• Det arbetas ännu med beredskaps- och krigsplanen.  

 

• Samtal med vår företagshälsa Feelgood, för att få göra de första hälsoundersökningarna, är 

påbörjad. Skyddsronder är också på gång. 

 

• Löneprocesserna är påbörjade och en lönekartläggning ska ske.  

 

• Fastighetsutskottet, representerat av Hans Cederberg, informerade:  

 

• Under fastighetsutskottets senaste möte hade de en lång diskussion kring hyrorna, gällande 

såväl kyrkor som församlingshem. Ett förslag är framtaget men ska renskrivas och därefter 

gås igenom ytterligare. Efter denna avstämning startar en process med alla sexton 

församlingsråd. FU vill få koll på om det finns lokala avtal med föreningar etcetera och 

eventuella rabatter för detta. Målet är dock en gemensam hyressättning för hela pastoratet, 

med vissa lokala undantag.  

 

• Nyhems församlingshem, se § 109. 

 

• Renovering i Sundsjö är på gång.  

 

• Stiftet besöker Lockne kyrka den 23 maj. 

 

• Medling pågår i Borgvattnet gällande uthyrning av lokalen Borggården.  
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• Kyrkogårdsutskottet, representerat av Jon Olofsson, informerade:  

      

• KU har påbörjat en rundtur för att se över samtliga 35 kyrkogårdar med tillhörande 

vaktmästerier, samt att diskutera med vaktmästare och höra deras önskemål. Först ut var 

Klövsjö-Rätanområdet. Nästa träff blir den 8:e juni och då i östra området.  

 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  

 

§ 99.  

Diskussionsfrågor 

Kjell ställde frågorna: ”Hur upplever du som ledamot eller ersättare uppdraget i kyrkorådet”? ”Vad 

kan förbättras, vad saknar du”? Och uppmuntrade därefter till allmän diskussion.  

 

Lars-Erik funderade över hur beslut från församlingsråden förankras till kyrkorådet.  

Elizabeth var inne på samma spår och undrade om det finns rutiner gällande fattade beslut i 

församlingsråden. Hon funderade kring vilka som berörs av informationen samt hur se ska nås av den.  

Hon undrade även gällande verkställande av betalningar, tex. sponsring, och var ordföranden då ska 

vända sig. Christin svarade att det i dessa fall får skapas en faktura till de som ska sponsras, som 

därefter konteras av komministern. Utbetalningen sköts därefter via kansliet. 

Oddbjörn menade att det kanske bör skrivas i protokollet att det överlämnas en begäran tex till 

kyrkorådet, och att protokollsutdrag då lämnas över.  

Därefter uppstod en allmän diskussion kring protokollen, var de finns, hur de ska fås tag i osv. Ellenor 

och Christin svarade på några av dessa frågor. Bland annat informerades att protokollen ska sparas på 

närmaste kansli, och att de därefter hanteras av kanslist och sekreterare, för att sedan diarieföras och 

läggas i olika teamskanaler samt på hemsidan.  

Frågan uppstod även gällande vilken väg protokollen ska gå till fastighetsansvarig.  

Ordföranden ansåg att protokollhanteringen ska ses över ytterligare.   

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  
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Beslutsärenden 

 

§ 100.  

Anslag till Arådalens kapellstiftelse (se bilaga) 

AU har lämnat förslag till kyrkorådet att besluta att föreslå kyrkofullmäktige att till Arådalens 

kapellstiftelse anslå 35 000: - per år under mandatperioden 2022–2025.  

 

Örjan ifrågasatte valet av just denna summa och önskade jämna ut den till minst 40 000: -.  

Ingrid undrade vad summan ska gå till. Svaret är drift och underhåll, bland annat renovering av 

kapellets fönster.   

Kyrkorådet beslutade att genomföra en omröstning, gällande huruvida stiftelsen ska anslås med 

35 000: - eller 40 000: -. Förslaget med 40 000: - fick allra störst majoritet.  

Kyrkorådet beslutade att 

bifalla förslaget att föreslå kyrkofullmäktige att till Arådalens kapell anslå 40 000: - per år 

under mandatperioden 2022 – 2025. 

 

§101.  

Val av ledamot från pastoratet till styrelsen i Arådalens kapellstiftelse (se bilaga) 

Ingrid föreslog Jon Olofsson som kyrkorådets representant. Jon tackar ja, med förbehållet att han vill 

börja med att sitta i styrelsen ett år i taget.  

 

Ordföranden till kapellstiftelsens styrelse väljs vid årsmötet. Just nu finns en interimsstyrelse med 

Gunilla Jansson som ordförande.  

 

Kyrkorådet beslutade 

att utse Jon Olofsson till ledamot i styrelsen i Arådalens kapellstiftelse. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
MÖTESINSTANS 

Kyrkorådet 

 

 
7 

§ 102.  

Arvodesreglemente (se bilaga) 

Arbetsutskottet föreslår KR anta kompletteringen i reglementet som är markerat med röd text. Ärendet 

ska därefter till KF för slutligt beslut. 

 

Detta justerade reglemente ska gälla från och med första juni, efter nästa kyrkofullmäktige.  

 

Fråga uppstod gällande för vilka förrättningsarvodet gäller. Christin förklarade att detta gäller vid 

samtliga förrättningar, men ej vid mässor, marknader eller andra typer av verksamheter. Kommentar 

inkom att begreppet ”andra typer av verksamheter” behöver tydliggöras.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att fastställa förslaget till arvodesreglemente, med tidigare nämnda komplettering.  

 

 

§ 103.  

Kontaktperson i Borgvattnet, gällande Fullsjön 1:8 (se bilaga) 

Lars Blixt har tidigare varit kontaktperson till församlings- och kyrkoråd angående kyrkans 

skogsfastighet Fullsjön 1:8. Arbetsutskottet föreslår kyrkorådet att utse Lars Blixt till fortsatt 

kontaktperson gällande frågor kring fastigheten.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att utse Lars Blixt till kontaktperson gällande Fullsjön 1:8- 

 

 

 

§ 104.   

Ändring av antalet ledamöter i Revsund-Sundsjö-Bodsjö församlingsråd (se bilaga) 

 

Efter kyrkofullmäktiges beslut den 18/12 har ytterligare två personer nominerats till Revsund-

Sundsjö-Bodsjös församlingsråd. Förslag på att under nästa kyrkofullmäktige utse Barbro Wik och 

Kerstin Hylén till ordinarie ledamöter, samt att Leif Öhr och Sigbritt Endahl går in som ersättare i 

församlingsrådet. Antalet ledamöter utökas i och med detta till åtta.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget gällande utökat antalet ledamöter i Revsund-Sundsjö-Bodsjö 

församlingsråd, samt att gå vidare med förslaget till kyrkofullmäktige. 
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§ 105.  

Ny ersättare, församlingsrådet i Fors (se bilaga) 

 

Bodil Berggren avgår som ersättare i Fors församlingsråd, och församlingsrådet föreslår Lennart 

Eriksson, Bispgården, som ny ersättare. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget gällande ny ersättare i Fors församlingsråd, samt att gå vidare med förslaget 

till kyrkofullmäktige.  

 

 

§ 106. 

Ny gräsklippare till kyrkogården i Brunflo (se bilaga) 

  

En ny gräsklippare behövs 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.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget att utöka investeringsramen för gräsklippare till Brunflo med 180 000: - 

samt att gå vidare med förslaget till kyrkofullmäktige.  

 

 

 

§ 107. 

Nya gräsklippare till Bodsjö och Nyhem (se bilaga) 

 

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.  

 

Förslag till beslut: Föreslå kyrkofullmäktige att utöka investeringsramen för två gräsklippare med 

75 000: -. 

 

I samband med § 106 och § 107 uppkom frågan kom varför det inte funderas på robotgräsklippare. 

Detta finns idag på några av våra kyrkogårdar – där terrängen gör det möjligt.  

Jon tar med sig denna fråga till kyrkogårdsutskottet. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget till utökad investeringsram på 75 000: - för dessa två gräsklippare samt att 

gå vidare med förslaget till kyrkofullmäktige.  
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§ 108.  

Ändring av ändamål i budget, gällande tjänstebil(ar) 

 

Det är tidigare budgeterat för inköp av en tjänstebil till pastoratet. Summan ligger på 600 000: -. 

Förslag ligger nu på att denna budgeterings ändamål ändras till leasing av två alternativt tre 

tjänstebilar. Bilarna kommer troligen att placeras i Brunflo samt på annan ort.  

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget om ändring av budgetens ändamål, från inköp av en bil till leasing av två 

eller flera bilar, samt att gå vidare med förslaget till kyrkofullmäktige. 

 

 

§ 109.  

Äskande om utökad investeringsram gällande församlingshemmet i Nyhem (se bilaga) 

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.  

Förslag ligger nu på att föreslå kyrkofullmäktige att bevilja en utökad investeringsram med 400,000 kr 

för utvändiga åtgärder på församlingshemmet i Nyhem. 

 

Kyrkorådet beslutade  

att bifalla förslaget till utökad investeringsram med 400 000: - för restaureringen av Nyhems 

församlingshem samt att gå vidare med förslaget till kyrkofullmäktige.  

 

 

§ 110  

Nya frågor 

 

Kyrkoherden informerade att ett antal ukrainska flyktingar ha kommit till Älggårdsberget i Fors, och 

att funderingar har uppstått gällande hur kyrkan kan bidra. Det ska undersökas om vi kan få bidrag 

från stiftet till att på något vis vara behjälpliga, kanske i samverkan med studieförbund och kommun.  

 

Kyrkorådet beslutade 

att lägga informationen till handlingarna.  
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§ 111.  

Avslutning 

 

Ordföranden avslutade mötet 20:05.  
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