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Protokoll 

§1. Mötets öppnande och upprop: Kyrkorådets ordförande önskade välkommen, förklarade 
mötet för öppnat och förrättade upprop. 

§2. Val av justerare: Som justerare valdes Britt-Marie Alfredsson. 

§3. Val av sekreterare: Som sekreterare valdes Amund Hunstad. 
§4. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 

§5. Sammanträdets utlysande: Sammanträdet förklarades vara behörigen utlyst. 

§6. Föregående protokoll: Protokoll från föregående kyrkorådsmöte godkändes och lades till 
handlingarna. 

§7. Information om kyrkovalet: Kyrkovalets preliminära resultat presenterades, vilket på 
församlingsnivå gav följande fördelning av rösterna mellan nomineringsgrupperna: 

• Centerpartiet (C): 32,03%
• Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK): 55,49%
• Vänstern i Svenska kyrkan (VISK): 12,48%

§8.

§9.

Ordförande orienterar om processen för nya kyrkofullmäktiges konstituerande i samband 
med dess möte i december och även om processen för nya kyrkorådets dimensionerande. 
Kyrkorådet noterar att det är rimligt att kyrkofullmäktiges ordförande orienterar VISK
gruppen om dessa processer. 
Beslut om permutation om Danielsson fond: Kyrkorådet beslutar att godkänna registrering 
av Anna och Henning Danielssons donationsfond och att Eva Persson godkänns som 
fondens revisor. 
Beslut om huvudgudstjänst under 2022-2023: Kyrkorådet beslutar att huvudgudstjänst 
under 2022-2023 kommer att firas i Törnevalla kyrka. Målet är att stärka Åkerbo 
församlings huvudgudstjänst. Fördelar som poängteras med Törnevalla kyrka är bland 
annat dess akustik och bra instrument, egenskapen att vara en fullutrustad kyrka som är 
välfungerande för körer och barnverksamhet med en inom församlingen geografiskt 
central placering med bra parkeringsmöjligheter och ett nyrenoverat församlingshem. 
Placering av huvudgudstjänst i Törnevalla skall utvärderas vid slutet av tvåårsperioden 
2022-2023. Ansvariga för utvärderingen är kyrkoherden och kyrkorådets ordförande. 
Biskop och domkapitel har också en roll i detta. 
På förslag av Ingalill Varverud skickar kyrkorådet med ideen att involvera ideella i den nya 



huvudgudstjänsten i olika och andra roller än som traditionella kyrkvärdar. 
Gudstjänster utöver huvudgudstjänsten i övriga sockenkyrkor kommer att fortgå enligt den 
årligen planerade schemaläggningen för församlingens gudstjänster. 

§10. Information om arbetet med FIN: Ledamoten Hunstad, kyrkorådsordförande och 
kyrkoherden orienterar om det pågående arbetet med församlingsinstruktionen. 
Kyrkorådet framför behov av uppdatering av vilka som ingår i arbetets referensgrupp. 

§11. Information från kyrkoherden: Kyrkoherden orienterar om tillsättning av ny personal, 
pensionsavgång och avtackning. Verksamheten startar äntligen och tydligt om nu när 
pandemi restriktioner trappas av. 

§12. Information från kyrkorådets ordförande: Ordförande har på personalmöte informerat 
personalen, som fortsatt har sina arbetsplatser i Linghem, om byggplanerna av ny 
församlingsgård. 
Biskopsvisitation genomförs 22 mars. Nuvarande kyrkoråd behöver vid sitt novembermöte 
planera för det nya kyrkorådets roll i och bidrag till visitationen. 
Maria Klingberg och Maria Tunred har deltagit i seminarium avseende huvudmannaskap 
för förskolor. Redovisning av vad detta innebär och möjliggör för församlingen redovisas 
för kyrkorådet vid novembermötet. 
Införande av Microsoft 365 för förtroendevalda har visat sig vara inte helt enkelt. Tydligare 
information till förtroendevalda är på gång. 

§13. Övriga frågor: Vid juni månads kyrkoråd diskuterades ett initialt förslag om förvaring av 
församlingens textilier och äldre böcker. Ärendet kräver ytterligare beredning innan ett 
fullständigt förslag kan framläggas för kyrkorådet under första kvartalet 2022. 

§14. Mötets avslutande: Mötesordförande förklarar mötet för avslutet. Kyrkoherden reflekterar 
kring senaste söndagens tema döden och livet med utgångspunkt i andra Korinthierbrevets 
resonemang om att bära ljus ur mörkret som en skatt i lerkärl och att Jesu liv blir synligt i 
våra kroppar. Kyrkoherden observerar att det inte alltid är så lätt att vara människa, men 
att Gud är med oss oavsett. Vi får vara tacksamma över att mycket löser sig. Kristus är med 
oss. 
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