
SVENSKA KYRKAN 
Töreboda pastorat KYRKOFULLMAKTIGES PROTOKOLL 

Protokoll fört vid sammanträde med Kyrkofullmäktige i 
Töreboda pastorat tisdagen den 1 juni 2021 i 
församlingshemmet, Töreboda. Möjlighet till antingen fysiskt 
deltagande eller digitalt deltagande via Zoom p g a pågående 
pandemi. 

Närvarande: 
Centerpartiet 
Torbjörn Lahrin, digital 
Marianne Ljungström, fysisk 
Ulla Henningsson, digital 
Sven Olsson, digital 
Maria Nilsson, digital 
Ann-Charlotte Nyyssönen, digital 
Klas Evertsson, fysisk 
Per Olof Pettersson, digital 
Jan Olov Gunnarsson, fysisk 
Anders Benjaminsson, digital 

Fägre kyrkl gemenskap i 
Töreboda pastorat 
Elisabeth lnsulander, digital 
Jane Bäckman, ordförande, 
fysisk 
Anneli Markebro, digital 
Britt Uhlin, digital 

Socialdemokraterna 
lngmar Andhill, fysisk 
Marianne Pettersson, fysisk 
Leif Börjesson, digital 
Siv Rautio, fysisk 

Samlingslista för Hova 
Älgarås församling i 
Töreboda pastorat 
Kristina Öh Jansson, digital 
Helena Svensson, digital 
Bengt Bengtsson, digital 
Holger Schmitt-Hallenberg, 
digital 

Dessutom deltar kyrkoherde Jan Wahn, kyrkokamrer Sigrid 
Schugk som föredragande. Vidare deltar kommunikatör Hanna 
Hummelbo. 

§ 140 
Ordföranden Jane Bäckman hälsar välkommen samt förklarar 
sammanträdet öppnat. Ordföranden går igenom regler för 
mötet. 

§ 141 
Förrättas upprop. 
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§ 142 
Till att justera protokollet utses Marianne Pettersson och Ulla 
Henningsson. Protokollet föreligger för justering senast tisdagen 
den 8 juni 2021 på pastorsexpeditionen, församlingshemmet, 
Töreboda. 

§ 143 
Sammanträdet anses behörigen utlyst och kallat. 

§ 144 
Föredragningslistan fastställs. 

§ 145 
Barnkonsekvensanalys: Hänsyn kommer att tas till barns och 
ungdomars bästa vid dagens beslut. 

Miljökonsekvensanalys: Miljöhänsyn kommer att beaktas vid 
behandling av dagens ärendelista. 

§ 146 
KF:s protokoll 2020-12-30, beslut enl capsulam, information, 

Beslut: Läggs till handlingarna. 

§ 147 
Föreligger verksamhetsberättelsen 2020. 
Jan Wahn redogör för innehållet detta speciella år. 
Verksamheterna har fått läggas om och bedrivas på ett annat 
sätt än vanligt p g a pandemin. Centrala myndigheters riktlinjer 
och bestämmelser har följts. Verksamhetsberättelsen har 
tillstyrkts av kyrkorådet. 
Jan Wahn framför ett tack till anställda, förtroendevalda och 
ideella medarbetare för ett väl genomfört arbete. 

Ordföranden lämnar ärendet fritt för överläggning och 
eventuella frågor. 

Härefter beslutar kyrkofullmäktige att med godkännande lägga 
verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§ 148 
Sigrid Schugk presenterar årsredovisning och 
förvaltningsberättelse för pastoratet. Enligt resultaträkningen 
uppgår årets resultat till plus 3 390 tkr och 
begravningsverksamheten visar ett underskott på 273 tkr. Den 
främsta orsaken till den betydande budgetavvikelsen är att 
personalkostnader understigit budgeterade kostnader. 
Pastoratets ekonomiska ställning bedöms i nuläget vara stabil. 
Eget kapital överstiger vid utgången av 2020 fastställt 
målkapital (25,8 mkr) med 14,3 mkr, dvs 40, 1 mkr. 
Årsredovisningen och förvaltningsberättelsen har tillstyrkts av 
kyrkorådet. 

Ordföranden lämnar därefter ärendet fritt för överläggning och 
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eventuella frågor. 

Kyrkofullmäktige beslutar att med godkännande lägga 
årsredovisningen och förvaltningsberättelsen till handlingarna. 

Antecknas att följande ledamöter ej deltar i beslutet på grund av 
jäv, Anders Benjaminsson, Elisabeth lnsulander, Kristina Öh 
Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Marianne 
Ljungström, Ulla Henningsson, lngmar Andhill och Holger 
Schmitt-Hallenberg. 

§ 149 
Föreligger revisionsberättelsen, som föredras av ordföranden. 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige beslutar att lämna full ansvarsfrihet för 
kyrkorådet. 
De i § 148 omnämnda som ej deltar på grund av jäv deltar ej i 
beslutet. 

§ 150 
Sigrid Schugk presenterar årsredovisning för Stiftelsen 
Ekagärdet-Kjellbergska donationen. Resultaträkningen visar att 
årets vinst uppgår till 19 396 kr. Det egna kapitalet för stiftelsen 
uppgår till totalt 567 650 kr. Fritt eget kapital uppgår efter årets 
vinst till 334 268 kr. 
Årsredovisningen har tillstyrkts av kyrkorådet. 

Kyrkofullmäktige beslutar överföra årets vinst till eget kapital 
och i övrigt godkänna upprättad årsredovisning. 
Antecknas, att följande ledamöter ej deltar i beslutet på grund 
av jäv: 
Anders Benjaminsson, Elisabeth lnsulander, Kristina Öh 
Jansson, Marianne Pettersson, Maria Nilsson, Marianne 
Ljungström, Ulla Henningsson, lngmar Andhill och Holger 
Schmitt-Hallenberg. 

§ 151 
Ordföranden föredrar revisionsberättelsen för stiftelsen. 
Revisionen tillstyrker ansvarsfrihet för kyrkorådet. 

Revisionsberättelsen visar att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild 
av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020. 
Kyrkofullmäktige beslutar godkänna revisionsberättelsen och 
lägga den till handlingarna. De i § 150 omnämnda som ej deltar 
på grund av jäv deltar ej i beslutet. 

§ 152 
Föreligger nyval, ordinarie ledamot till församlingsrådet i Hova 
Älgarås. Anita 
Johansson har avsagt sig uppdraget. Även Marie Bengtsson 
ersättare har avsagt sig sitt uppdrag. Förslag föreligger till 
uppdraget som ordinarie, Johan Hyden. 
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Kyrkofullmäktige beslutar godkänna avsägelsen från Anita 
Johansson och Marie Bengtsson och beslutar vidare välja 
Johan Hyden som ny ordinarie ledamot i församlingsrådet. 

§ 153 
Kyrkorådet har 2020 fått i uppdrag av kyrkofullmäktige ta fram 
förslag till övergripande mål och riktlinjer för verksamheten på 
pastoratsnivå (3 kap 2 § punkt 3 KO). Kyrkorådets ordförande 
Anders Benjaminsson redogör. Förslag har arbetats fram av 
arbetsutskottet och behandlats av kyrkorådet som efter 
justeringar tillstyrkts och biläggs. 

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna förslaget till 
övergripande mål och riktlinjer för verksamheten. 

§ 154 
Kyrkofullmäktige har beslutat att Töreboda pastorat ska 
upprätta en lokalförsörjningsplan som ska gälla (träda i kraft) 1 
januari 2022. 

§ 155 
Ordföranden informerar om det pågående arbetet med 
lokalförsörjningsplanen. Förslag föreligger om övergripande mål 
som ska ingå i planen. Kyrkorådet har tillstyrkt. Förslaget 
biläggs. 

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna förslaget på 
övergripande mål som ska ingå i planen. Församlingsråden ska 
senast den 15 september ha inkommit med yttrande om 
verksamheten i framtiden. 

§ 156 
Kyrkofullmäktige beslutar uppdra åt kyrkorådet att lämna förslag 
på reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
fr o m 1 januari 
2022. Förslaget skall föreligga till novembermötet. 

§ 157 
Jan Wahn informerar om aktuella frågor i pastoratet. 
Restriktionerna för pandemin lättar fr o m 1 juni, vilket innebär 
att flera kan fira gudstjänst i våra kyrkor. 
Två sökande till kyrkoherdetjänsten, Magnus Carlsson och 
Kristina Pettersson. Domkapitlet har behörighetsprövat de båda 
sökandena. Båda kandidaterna anses lämpliga för 
kyrkoherdetjänsten. MBL-förhandling kommer att avhållas inom 
kort. Lars-Gustav Remmerfelt går i pension från 
komministertjänsten i september. Han kommer att avtackas den 
13 september. Till komministertjänsten finns en sökande 
nämligen, Karin Långström, Skövde. 

§ 158 
Ordföranden tackar särskilt Jan Wahn, Sigrid Schugk och 
Anders Benjaminsson för redogörelser vid dagens 
sammanträde. 
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§ 159 
Ordföranden tillönskar ledamöterna en fin och skön sommar. 
Ordföranden tillönskas också en fin och skön sommar. 

Tillönskan om fin 
sommar 

§ 160 
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat. 
Sammanträdestid: Kl 19.00-20.30 

Jan Wahn håller en avslutande andakt och läser en dikt av Atle 
Burman. 

Avslutning 
mötet 

Avslutning 

Vid protokollet 

,~,fnf!I 
~.~· 
Ulla Henningsson ~ 
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