
 PROTOKOLL 1 (7) 

   

KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 
 
 

Plats Församlingshemmet, Järnboås 

Tidpunkt Torsdagen den 3 mars 2022, klockan 18:00-19:15 
 

Beslutande 

 

 

 

Övriga  

närvarande 

Enligt bifogad närvarolista 

 

 

 

Karin Eriksson, Tf. kyrkoherde 

Sven-Erik Nyqvist, förtroendevald revisor 

Björn Hagberg, förtroendevald revisor 

Carl-Gustav Store, kyrkvärd  

 Sofia Vogler, sekreterare 

  

  

  
  

  

 

Paragrafer 1 - 25  

Underskrifter Ordförande   
  Jens-Mikael Larsson 
  

 Sekreterare  
  Sofia Vogler 
  

 Justerare  
  Solveig Oskarsson                                                        Ida Wedberg Andersson 

 

 ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
  

Organ Kyrkofullmäktige 

Sammanträde Torsdagen den 3 mars 2022 
  

Datum då anslaget 

sattes upp 

2022-03-07 Datum då anslaget  

tas ner 

2022-03-29 

  

Förvaringsplats för 

protokollet 

Kyrkorådets kansli 

  

Underskrift Anslaget nedtaget intygas 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

§ 1 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat. 

Tf. kyrkoherde Karin Eriksson inleder mötet med en bön och en tyst stund hålls för 

Ukrainas folk.  

Carl-Gustav Store är inbjuden till dagens kyrkofullmäktige och berättar om Järnboås 

församlingshem. 

Tf. kyrkoherde Karin Eriksson är inbjuden och presenterar sig för kyrkofullmäktiges 

ledamöter. 

 

§ 2 Upprop 

Upprop förrättas och 18 ordinarie ledamöter och fem tjänstgörande ersättare, totalt 

23 beslutande närvarar enligt bifogad närvarolista. 

 

§ 3 Tillägg på dagordningen 

Under övriga valärenden läggs följande punkter till: 

 Avsägelser. 

 Val av ledamot och ordförande i kyrkorådet. 

 Val av ordförande i kyrkofullmäktige. 

 Val av ledamot i kyrkorådet. 

 Val av ombud till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations 

arbetsgivarkonferens 2022-2025 i Västerås stift. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna dagordningen. 

 

§ 4 Protokolljustering 

Ordföranden meddelar att justering av protokollet kommer att äga rum 2022-03-07, 

kl. 16:00 i Församlingshemmet, Nora. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att utse Solveig Oskarsson (S) och Ida Wedberg Andersson (POSK) att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

 

§ 5 Föregående protokoll 

Kyrkofullmäktiges protokoll från sammanträdet 2021-11-29 är justerat i föreskriven 

ordning och läggs till handlingarna. 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

 

§ 6 Information från revisorerna 

De förtroendevalda revisorerna Björn Hagberg och Sven-Erik Nyqvist är kallade till 

kvällens sammanträde för att presentera framtaget förslag på revisionsreglemente.  

Vidare informerar de förtroendevalda revisorerna att granskning av följande områden 

kommer att genomföras: 

- Lokalförsörjningsplanen 

- Kyrkboden 

- Delegationsordningen 

- Diariet 

- Arvodesreglementet och attestreglementet 

 

§ 7 Antagning av revisionsreglemente 

Dnr.F2022-30 

Ulla Bergström (S) ställer frågan om beslutsgången går rätt till då beredning saknas. 

Ordföranden informerar att bedömning gjorts att det ska kunna gå direkt till 

kyrkofullmäktige om samtliga är enade. 

Även de förtroendevalda revisorerna tillägger att de bedömt att någon beredning av 

kyrkorådet inte skulle vara aktuellt eftersom det är kyrkorådet som ska granskas. 

Håkan Kangert (EPOK) yrkar bifall till att anta revisionsreglementet. 

Ordföranden ställer frågan om beslut kan fattas enligt förslag och finner att det kan 

göra det. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att anta upprättat förslag till revisionsreglemente.  

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

§ 8 Val av auktoriserad revisor för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige 

att till auktoriserad revisor välja Anders Båsjö. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

 

§ 9 Val av ersättare för auktoriserad revisor för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige 

att till ersättare för auktoriserad revisor välja utsedd revisor från PWC. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

 

§ 10 Antal ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 

Vice ordförande Pia-Maria Johansson går in som ordförande under resterande 

punkter. 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige besluta  

att antal ledamöter och ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 ska 

vara, 7 ordinarie och 4 ersättare. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

§ 11 Val av ledamöter i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att till ordinarie ledamöter i valnämnden 

välja: 

Jens-Mikael Larsson (EPOK) 

Tord Turesson (S) 

Ida Wedberg Andersson (POSK) 

Annika Carlsson  

Peter Grönlund  

Katarina Löwenbrink  

Sofia Frändberg  

 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

§ 12 Val av ersättare i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att till ersättare i valnämnden välja: 

Eva Stenqvist (EPOK) 

Mikael Wahlberg (S) 

Helena Bergqvist Lannerhag  

Eva Turesson  

 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

 

§ 13 Val av ordförande i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till ordförande i valnämnden välja Jens-Mikael Larsson (EPOK). 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

 

§ 14 Val av vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2022-2025 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till vice ordförande i valnämnden välja Annika Carlsson. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

 

Övriga valärenden 

§ 15 Avsägelse av uppdrag 

Dnr.F2022-25, F2022-25-1 

Från Mikael Hirsch (EPOK) har inkommit en avsägelse som ledamot och ordförande 

i kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelserna. 

 

§ 16 Val av ledamot i kyrkorådet 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till ledamot i kyrkorådet välja Jens-Mikael Larsson (EPOK) 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

§ 17 Val av ordförande i kyrkorådet 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige att  

till ordförande i kyrkorådet välja Jens-Mikael Larsson (EPOK) 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

§ 18 Avsägelse av uppdrag 

Dnr.F2022-24 

Från Jens-Mikael Larsson (EPOK) har inkommit en avsägelse som ordförande i 

kyrkofullmäktige. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

 

§ 19 Val av ordförande i kyrkofullmäktige 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till ordförande i kyrkofullmäktige välja Anna Berggren (EPOK). 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

 

§ 20 Avsägelse av uppdrag 

Dnr.F2022-26 

Från Anna Berggren (EPOK) har inkommit en avsägelse som ledamot i kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 

 

§ 21 Val av ledamot i kyrkorådet 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till ledamot i kyrkorådet välja Håkan Kangert (EPOK). 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

 

§ 22 Avsägelse av uppdrag 

Mikael Hirsch (EPOK) har meddelat att han avsäger sitt uppdrag som ombud till 

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations arbetsgivarkonferens i Västerås stift. 

Kyrkofullmäktige beslutar 

att godkänna avsägelsen. 
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KYRKOFULLMÄKTIGE 2022-03-03  

 

 

Signatur   Signatur   Signatur    
ordförande   sekreterare   justerare    

 

§ 23 Val av ombud och ersättare till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations 

arbetsgivarkonferens i Västerås stift. 

Valberedningen föreslår kyrkofullmäktige  

att till ombud välja Titti Hansson (EPOK) och till ersättare välja Jens-Mikael Larsson 

(EPOK). 

Kyrkofullmäktige beslutar 

 enligt valberedningens förslag. 

Ordföranden informerar att paragraf 15 – 23 ska gälla fr.o.m. den 4 mars 2022 och 

förklaras därmed som omedelbart justerade.  

 

§ 24 Nästa möte 

Kyrkofullmäktiges nästa ordinarie sammanträde ska äga rum torsdagen den 2 juni 

2022. 

 

§ 25 Mötets avslutande 

Ordföranden förklarar mötet avslutat. 


