
INTERIMSSTTRELSEN PROTOKOLL 2020-09-16

Ulricehamns NYA pastorat

Plats: Församlingsgården Ulricehamn

Tid: 2020-09-16 Kl. 18. 20-19. 30

Paragraf-nr: 1-

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande med
XXX.

Ledamöter: Ersättare:
Redvägs församling
xGunnar Andersson. xxxChrister Spjuth
xAnnica Claesson.
Södra Vings pastorat
xTommy Johansson xxxLena Svensson
xKurt Tisell
Ulricehamns pastorat
xJörgen Theander, till 19.20 xxxRolf Davidsson
xHelge Hesslefors xxxlnge Klassan
x Anders Lahrin xxxlngvar Klassan
xLars-Erik Josefson

xBirgit Andersson
xCharlotta Andersson Nilsson

Adjungerade:
Carolina Davidson kyrkoherde i interimsstyrelsen, Henrik Lööv, Jenny Nyberg, Boje Elebo,

fastighetschef.

Justering: Anders Lahrin utsågs att jämte ordf. justera protokollet.
Justeringens plats: Församlingsexpeditionen Ulricehamn

Underskrifter: Sekreterare. ...V/-V.--.. - \K^;C.
,,'L-

ir^Dy Nyberg
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Ordförande.. ::^^^^%. {. l£^Sl,.
Hel^e Hesslefor^/

Justerande.
Anders Lahrin (
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Interimssstyrelsen Redvägs församling, Södra Vings pastorat och
Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum

Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift........

2020-09-16
^G^LO- (O-
a-05-o- 11-u

Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn,
Exp. Södra Ving, Kyrkans Hus Hökerum,
Exp. Redväg, Prästgården Blidsberg

M--:..:
V3^

§ 1 Sammanträdet öppnas
Ordf. Helge Hesslefors hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet för öppnat.

§ 2 Upprop
Ordföranden förrättar upprop och de närvarande noteras enligt förstasida till protokollet.

§ 3 Val av sekreterare
Jenny Nyberg valdes till sekreterare för dagens sammanträde.

§ 4 Val av justerare
Anders Lahrin valdes att jämte ordföranden justera protokollet.
Justering sker på församlingsexp. Ulricehamn. Tid meddelas senare.

§ 5 Fastställande av föredragningslistan
Den föreslagna föredragningslistan godkändes.

§ 6 Fastighetsinformation
Fastighetschef Boje Elebo tillsammans med fastighetskommiténs ordf. Jörgen Theander
samt ledamöterna Sven-Erik Björkmalm och Alf Svensson är föredragande.
Man berättar om de byggnader, samt dess skick, som finns i de olika församlingarna. Alf
berättar om Redväg, Sven-Erik om S. Ving och Boje berättar om Ulricehamn. En plan ska tas
fram över var byggnader behövs: Var finns verksamheterna? Vilka behov finns? Vad ska
man sälja/kallställa? Energieffiktivisering. Nya ändamål som kan ge intäkter? Jörgen
uppmanar att tänka utanför boxen. Boje kommer att skicka ut presentationen till styrelsen.
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§ 7 Tillkommande ärenden.
a. Vaktmästarlokal i Dalum

Gunnar Andersson berättar att det finns väldigt lite plats för vaktmästarna och maskinerna i
Redväg. Ett objekt i Dalum är till salu, en industrifastighet med stort kallager. Priset är 950 00
kr. Behöver renoveras för ca 350 000 kr. Eftersom arbetet påverkar ekonomi och antal
fastigheter in i 2022 tas detta upp i styrelsen. Beslut: Interimsstyrelsen beslutar att tillstyrka
att Redvägs församling arbetar vidare med att lösa vaktmästarnas lokalproblem på detta sätt.

b. Trogareds kapell
Tommy Johansson berättar om Trogareds kapell. Se även protkoll från 2 sept 2020.
Förslaget är nu att det görs en stiftelse för kapellet. Stiftelsen beräknas i så fall kunna stå för
underhåll och andra lokalkostnader samt för all verksamhet i kapellet med hjäp av de
gåvomedel som förutses. Beslut: Styrelsen ställer sig positiv till att Södra Ving arbetar vidare
med denna inerktning.

§ 8 Kyrkogårdsärenden
Inför samgåendet behöver två större projekt genomföras inom begravningsavgiftens område.

A. De nuvarande digitala gravböckerna behöver göras till en. Det görs enklast (godkänt
av ekonomerna vid sevicebyrån) är att Södra Ving och Redväg konverteras in i
Ulricehamns databas. Kostnaden för detta är ca. 70 000 kr (+ moms) per enhet.
Jobbet görs 2021. Den offert vi fått från Eniac gäller till 31/8 2020. Berit Frändås,
begravningsombud, har godkänt detta. Fakturan kommer 2021. Beslut behöver tas av
respektive kyrkoråd.

B. Gravkartorna behöver digitaliseras, även detta gäller Södra Ving och Redväg.
Summorna här är betydligt större. För Redväg handlar det om en engångssumma fö
s.k. datafångst på ca. 56 000 kr plus moms samt 376 timmar é 1300 kr för
drönarfotografering och jobbet med att skapa kartorna - ca. 490 000 kr plus moms.
S. Vings kostnad är 58 000 kr plus moms för datafångst samt 239 timmar é 1300 kr,
alltså ca. 311 000 kr plus moms. Här är det kort datum på offerten från SWECO-
offerten gäller till 3/4 2020. Fakturan kommer 2022.

Beslut: Styrelsen godkänner tidigare tagna ordförandebeslut så att pastoraten kan arbeta
vidare med detta.

§ 9 Styrelsedag 26 september på Lilleskog
Helge berättar om upplägget på styrelsedagen på stiftsgården, Lilleskog, mellan kl. 9. 30-
15. 30. Samåkning kan ej rekommenderas i coronatid.

§ 10 Övrig aktuell information
Ingen ny information

§11 Mötesplanering
26 september styrelsedag. 11 november styrelsen. 25 november interimsdelegerade.

§ 12 Avslutning
Carolina ber en avslutande bön och välsignelsen.
Ordföranden tackade därefter ledamöterna och förklarar mötet avslutat.


