
 

 

Åkerbo församling Protokoll 
Kyrkoråd 
 
 
Tid:  2022-03-17 kl.18.30–21.00 
Plats: Linghems församlingsgård 
 
Närvarande: 
Ulf Hjertman, kyrkoherde 
Kristina Nyhlén, ordförande 
Maria Tunred 
Amund Hunstad 
Camilla Johansson 
Ingalill Varverud 
Stina Brodin 

Staffan Danielsson, ers (Närvarande till och 
med punkt 7) 
Pia Carlsson 
Bengt Johansson 
Lennart Torstensson 
Agneta Eriksson 

 
 
1. Mötets öppnande och upprop: Kyrkorådets ordförande hälsade välkommen, förklarade 

mötet för öppnat och förrättade upprop.  
2. Val av justerare: Som justerare valdes Stina Brodin 
3. Val av sekreterare: Som sekreterare valdes Camilla Johansson 
4. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes med tillägg av en övrig fråga.  
5. Sammanträdets utlysande: Sammanträdet förklarades vara behörigt utlyst. Dock hade inte 

bilagan föregående protokoll nått samtliga ledamöter.  
6. Föregående protokoll: Protokollet från föregående kyrkorådsmöte daterat 2022-02-17 

visades och lästes igenom på mötet. Protokollet godkändes därefter och lades till 
handlingarna. 

7. Information om kris- och beredskapsplan och beslut:  Den uppdaterade kris- och 
beredskapsplanen för Åkerbo församling presenterades. 
I händelse av att Åkerbo församlings kris- och beredskapsplan aktiveras beslutade 
kyrkorådet att kyrkoherde, kyrkorådets ordförande och vice ordföranden, minst två i 
förening, tillåts med kort varsel fatta beslut av brådskande natur kopplat till kris- och 
beredskapsplanen. Kyrkorådet informeras senast på nästkommande kyrkorådsmöte där 
beslut protokollförs.  

8. Genomgång och godkännande av årsredovisning för Sven Svenstrands donationsfond: Pia 
Carlsson presenterade årsredovisningen som godkändes.  
Kyrkorådet beslutade att Pia Carlsson, Lars Linde, Kajsa Carlegrim, Hans Adolfsson och 
verksamhetsansvarig präst ska ingå i arbetsutskott, valda under en 4-års period. Det 
uppdras till arbetsutskottet att utarbeta förslag till vad fondens tillgångar ska användas till. 
Beslut fattas sedan i kyrkorådet. Presidiet fick i uppdrag att kontrollera vem som kan vara 
firmatecknare innan dessa väljs. Kyrkorådet gav Pia Carlsson i uppdrag att skicka namnen 
på Åkerbo församlings nya kyrkorådsledamöter till Länsstyrelsen.  

9. Information från möte med andra församlingar/pastorat samt möte med biskopen: 
Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande redogjorde vad som diskuterades på mötet den 6 
mars 2022 med kyrkoherdar och kyrkorådets ordförande från de andra försmlingarna/ 
pastoraten. Alla kyrkoråd och personal är informerade om att diskussioner om samverkan 
pågår. Även biskopen har informets vid ett möte och då diskuterades även stiftets roll att 



 

 

utreda samverkan. I april är det planerat ett möte med stiftdirektorn för att diskutera 
stiftets roll i en utredning och efter det nytt möte i styrgruppen.  

 
10. Information om biskopsvisitationen: Kyrkoherden informerade om den kommande 

biskopsvisitationen den 22 mars. Kyrkorådets ledamöter inbjudna att närvara från kl 16.00, 
S:t Martin, Ekängen. 

11. Information om personalfrågor: Kyrkoherden informerade om aktuella personalfrågor.  
12. Information om fastigheter: Linghems församlingsgård – Informationsmöte om 

nybyggnationen har anordnats för berörda grannar. Ett informationsmöte ska även hållas 
för allmänheten den 23 mars kl 18.00 i Linghems församlingsgård. Det kommer då finnas 
möjlighet att ställa frågor om byggnationen.  

13. Information om arkeologisk utgrävning:  Arkeologerna SHM som skulle utföra den 
arkeologiska utgrävningen i Askeby på uppdrag av Christer Andersson, Föreningen Askeby 
kyrkas västgavel har dragit sig ur projektet. Om utgrävning fortfarande är aktuellt att 
utföras måste ny ansökan om detta skickas in till Länsstyrelsen.  

14. Information från kyrkoherde Ulf Hjertman: Ulf informerade om att Åkerbo församling ska 
göra en större satsning på konfirmandarbetet.  

15. Information från kyrkorådets ordförande Kristina Nyhlén: Kristina uppmanade alla 
kyrkorådets ledamöter att logga in på intranätet, Svenska kyrkan, Åkerbo församling. Där 
finns aktuell information om vad som händer i församlingen.  

16. Övriga frågor: Amund informerade att han skulle delta digitalt i Svenska kyrkans 
arbetsgivareorganisation arbetsgivarekonferens den 22 mars.  

17. Avslutning: Kyrkorådets ordförande förklarade mötet avslutat. Kyrkoherden avslutade 
mötet med att läsa en text om Paulus och bad en bön.  

 
 
 
 
 
Kristina Nyhlén Camilla Johansson Stina Brodin  
Ordförande Sekreterare Justerare 


