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Kyrkoherde Jan Wahn inleder med en kort andakt. 

§ 113 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar mötet för öppnat. 

§ 114 Sekreterare för mötet 
Ordinarie sekreterare för mötet har lämnat förhinder. Föreslås att ordföranden Jane Bäckman är 
sekreterare för dagens mötesprotokoll. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. 

§ 115 Ny ersättare i kyrkofullmäktige 
Ordföranden meddelar att Kjell Andersson utsetts till ny ersättare i kyrkofullmäktige. Efterträdarval har 
skett vid Skara stift. Kjell Andersson ersätter Adrian Gustafsson som flyttat till annan ort. 

§ 116 Upprop 
Förrättas upprop enligt sidan 1 i protokollet. 

§ 117 Justerare 
Annelie Markebro föreslås som justerare till protokollet. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. Protokollet justeras senast tisdag 17 november 2020. 

§ 118 Mötet behörigen kallat 
Mötet anses behörigen kallat. 

§ 119 Bamkonsekvensanalys 
Hänsyn kommer att tas till barns och ungdomars bästa vid dagens beslut. 

§ 120 Miljökonsekvensanalys 
Miljöhänsyn kommer att beaktas vid behandling av dagens beslut. 

§ 121 Fastställande av föredragningslistan 
Föredragningslistan har utsänts tillsammans med kallelsen. 

Beslut 
Föredragningslistan godkänns och fastställs med tillägget: 

Ta gudstjänstlokal i Hova prästgård (flygeln) ur bruk 

§ 122 Verksamhetsplan för 2021 
Kyrkorådet har lämnat ett förslag till verksamhetsplan för 2021. Verksamhetsplanen har bifogats 
tillsammans med kallelsen. 

Ordföranden lämnar ordet fritt för synpunkter och frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna verksamhetsplanen för 2021, bifogas som bilaga. 

§ 123 Budget för 2021 
Kyrkorådet har lämnat ett budgetförslag för 2021. Förslaget har bifogats tillsammans med 
kallelsen. Enligt förslaget budgeteras ett överskott på 68 tkr för Töreboda pastorat för 2021. Förslaget 
bygger på en kyrkoavgift på 1,22 kr. Pastoratets egna kapital beräknas vid utgången av 2021 uppgå till 
ca 38 mkr (målkapital 25,8 mkr). O)Jl' t1 
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Baserat på begravningsverksamhetens äskanden har en summa av 10 304 tkr räknats fram som intäkt 
för att tillgodose kostnadsbehovet i Töreboda pastorat 2021. Det noteras att begravningsverksamhetens 
överskott på 599 tkr från 2019, som bokförts i balansräkningen, ska regleras i sin helhet 2021. Jämfört 
med 2020 har begravningsverksamhetens begärda avgift för 2021 ökat med 806 tkr. 

Kyrkorådet har tillstyrkt föreliggande budgetförslag för 2021. 

Ordföranden lämnade ordet fritt för synpunkter och frågor. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna upprättat budgetförslag för 2021, bifogas som bilaga. 

§ 124 Kyrkoavgift för 2021 
Kyrkorådet föreslår att kyrkoavgiften 2021 fastställs till 1,22 kr. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. 

§ 125 Arbetsordning för valnämnden 
Ett förslag till arbetsordning för valnämnden har bifogats kallelsen. 

Beslut 
Beslutas enligt lämnat förslag. 

§ 126 Valsedelsbidrag 
Ordföranden föreslår att kyrkofullmäktige beslutar att ge bidrag till nomineringsgrupper för kostnad för 
tryckning av valsedlar. Enligt 38 kap 33 § kyrkoordningen kan bidrag utgå enligt enhetlig grund till 
nomineringsgrupp (kyrkofullmäktige). För att kunna erhålla bidraget krävs att nomineringsgruppen 
lämnar intyg om valsedeskostnad. Detta intyg ska undertecknas av behörig företrädare/ firmatecknare. 

Beslut 
Beslutades enligt förslaget. Föreslås att intygsblanketten läggs ut på pastoratets hemsida. 

§ 127 Antal ledamöter i kyrkofullmäktige nästa mandatperiod 
Ordföranden informerar om att antalet ledamöter i kyrkofullmäktige under nuvarande mandatperiod är 
27st. och föreslår samma antal nästkommande mandatperiod. 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. 

§ 128 Sammanträdesdatum 
Ordföranden föreslår följande sammanträdesdatum för 2021: 
24 maj (vårsammanträde) och 8 november (höstsammanträde) 

Beslut 
Beslutas enligt förslaget. 

§ 129 Aktuell information 
Kyrkorådets ordförande Anders Benjaminsson lämnar en kort information om aktuella frågor 

Arbetet med lokalförsörjningsplanen är påbörjad 
Beslut i stiftsstyrelsen om strukturutredningen, ingen förändring av pastoraten som ingick 
utredningen kommer att ske. 
Diskussion pågår om Töreboda kommuns förfrågan om att få köpa mark av pastoratet för 
parkeringsplatser. Inget beslut i nuläget. 
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§ 130 Motioner 
Inga motioner föreligger. 

§ 131 Urbruktagande av gudstjänstlokal i flygeln i Hova prästgård 
Kyrkorådets ordförande Anders Benjaminsson informerar om att Töreboda pastorat har för avsikt att 
genomföra en försäljning av Hova prästgård i Hova. Till prästgården hör två flyglar. I den ena finns en 
gudstjänstlokal som bör tas ur bruk innan försäljningen äger rum. Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige 
att besluta om att gudstjänstlokalen i flygeln tillhörande Hova Prästgård tas ur bruk (enligt 40 kap 7§ i 
kyrkoordningen) och att därefter sända beslutet till stiftsstyrelsen i Skara stift för fastställande. 

Foreslås att paragrafen blir omedelbart justerad. 

Beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att, enligt 40 kap 7 § kyrkoordningen, ta gudstjänstlokalen i flygeln 
tillhörande Hova prästgård ur bruk och sända beslutet till stiftsstyrelsen i Skara stift för fastställande. 

Beslutas att § 131 justeras med omedelbar verkan. 

§ 132 Övriga frågor 
Inga övriga frågor föreligger. 

§ 133 Mötets avslutande 
Ordföranden förklarar mötet för avslutat. 

Bifogas bilagor: Verksamhetsplan för 2021 
Budget för 2021 


