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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

Anslag/Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ Kyrkorådet i Varbergs församling 
Sammanträde 2022-01-04 
 
Anslagets uppsättande 2022-01-10 
Anslagets nedtagande 2022-01-21 
 
Protokollets förvaringsplats Församlingshemmet, Sveagatan 24, Varberg 
 
Underskrift: 
 ………………………………………………………………………….
.  

Plats och tid Församlingshemmet 18:00-20:15 
 
Beslutande Mirjam Johansson (FL), ordförande 
 Ann-Christine Rosengren (S) 
 Lars Grimbeck (FL) 
 Marcus Wahlström (FL) 
 Lisbeth Olsson (S) 
 Irene Rosberg (S)  
  Mona Hallberg (BA) 
  Jonas Noréus (FiSK) 
  Fredrik Ivarsson, kyrkoherde 
    
Närvarande ersättare  Kent Anving (FL) 
 Gunnar Törnqvist (FL) 
 Daniel Svensson (S) 
 Stellan Bodén (BA) 
 
 Övriga närvarande Magnus Sahlin, kanslichef, sekreterare 
     
Justerare Ann-Christine Rosengren (S) 
 
Justeringens plats och tid  Församlingshemmet, fredag 7 januari kl. 11:30 
 
Paragrafer 1–23 
 
Underskrifter Ordförande:
 ………………………………………………………………… 
 
 
 Justerare:
 ………………………………………………………………… 
 
 
 Sekreterare:
 ………………………………………………………………… 
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 1 
Mötets öppnande 
 
Ordförande öppnar mötet,  
Kyrkoherde Fredrik Ivarsson inleder mötet varefter upprop förrättas.  
 
 
KR § 2 
Föredragningslistans godkännande 
 
Kyrkorådet godkänner föredragningslistan med följande tillägg: 
 
- Val av representant till markförhandlingsgrupp 
 
 
KR § 3 
Justering samt datum för justering 
 
Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Christine Rosengren (S) att justera protokollet, fredag 7 januari kl. 
11:30 i församlingshemmet. 
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 Sammanträdesprotokoll 

  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 4 
Inrättande av arbetsutskott 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att inrätta ett arbetsutskott, att ordinarie ledamöter ska vara kyrkoherden samt 
fyra valda ledamöter med två valda ersättare för mandatperioden 2022–2025.   
 
Ärende 
Lisbeth Olsson (S) föreslår kyrkorådet besluta att inrätta ett arbetsutskott och att ordinarie 
ledamöter ska vara kyrkoherden samt fyra valda ledamöter med två valda ersättare.  

Förslag 
Jonas Noréus (FiSK) föreslår kyrkorådet besluta att inrätta ett arbetsutskott och att ordinarie 
ledamöter ska vara kyrkoherden samt fyra valda ledamöter med tre valda ersättare. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer Lisbeth Olssons (S) förslag mot Jonas Noréus (FiSK) förslag och finner genom 
acklamation att kyrkorådet beslutar i enlighet med Lisbeth Olssons (S) förslag.  
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 5 
Val av ledamöter i arbetsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Mirjam Johansson (FL), Ann-Christine Rosengren (S), Lars Grimbeck 
(FL) samt Hans Nelje (FiSK) samt kyrkoherde Fredrik Ivarsson till ledamöter i arbetsutskottet för 
mandatperioden 2022–2025. 
 
Ärende 
Kyrkorådet föreslås besluta om ledamöter i arbetsutskottet enligt följande: 
Mirjam Johansson (FL), Ann-Christine Rosengren (S), Lars Grimbeck (FL), Hans Nelje (Fisk) samt 
kyrkoherde Fredrik Ivarsson 
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 6 
Val av ersättare i arbetsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Lisbeth Olsson (S) och Marcus Wahlström (FL) till ersättare i 
arbetsutskottet för mandatperioden 2022–2025. 
 
Ärende 
Kyrkorådet förslås besluta om ersättare i arbetsutskottet enligt följande: 
Lisbeth Olsson (S) och Marcus Wahlström (FL). 
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 7 
Val av ordförande och vice ordförande i arbetsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att till arbetsutskottet välja ordförande Mirjam Johansson (FL), 1:e vice 
ordförande Ann-Christine Rosengren (S) och 2:e vice ordförande Lars Grimbeck (FL) för 
mandatperioden 2022–2025. 
 
Ärende 
Kyrkorådet föreslås besluta att till ordförande välja Mirjam Johansson (FL), 1:e vice ordförande 
Ann-Christine Rosengren (S) och 2:e vice ordförande Lars Grimbeck (FL).  
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 8 
Inrättande av kyrkogårdsutskott 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att inrätta ett kyrkogårdsutskott och att antalet ledamöter ska vara fyra, med 
två valda ersättare, för mandatperioden 2022–2025.   
 
Ärende 
Majoriteten (FL/S) föreslår kyrkorådet besluta att inrätta ett kyrkogårdsutskott och att antalet 
ledamöter ska vara fyra, med två valda ersättare.  
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  Kyrkoråd 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 9 
Val av ledamöter i kyrkogårdsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Lisbeth Olsson (S), Kent Anving (FL), Annsofi Aurell (BA) och Ulf 
Hällqvist (FL) till ledamöter i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2022–2025.  
 
Ärende 
Kyrkorådet föreslås besluta om ledamöter i kyrkogårdsutskottet enligt följande: 
Lisbeth Olsson (S), Kent Anving (FL), Annsofi Aurell (BA) och Ulf Hällqvist (FL). 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 10 
Val av ersättare i kyrkogårdsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Niklas Svensson (S) och Iréne Boman (FL) till ersättare i 
kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2022–2025. 
 
Ärende 
Kyrkorådet föreslås besluta om ersättare i arbetsutskottet enligt följande: 
Niklas Svensson (S) och Iréne Boman (FL). 
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 11 
Val av ordförande och vice ordförande i kyrkogårdsutskottet 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Lisbeth Olsson (S) till ordförande, Kent Anving (FL) till 1:e vice 
ordförande och Ulf Hällqvist (FL) till 2:e vice ordförande i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 
2022–2025.  
 
Ärende 
Kyrkorådet föreslås besluta att som ordförande välja Lisbeth Olsson (S), som 1:e vice ordförande 
Kent Anving (FL) och som 2:e vice ordförande Ulf Hällqvist (FL).  
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 12 
Val av kollektkommitté  
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Anders Johansson (Apelvikshöjds kyrka) och Martin Bergman 
(Varbergs kyrka) till kollektkommitté för mandatperioden 2022–2025 samt att uppdra åt Marcus 
Wahlström (FL) att ta fram ett förslag på namn för Sollyckans kyrka till nästa kyrkoråd.  
 
Ärende 
Kollektkommittén består av en kyrkvärd från respektive kyrka i församlingen och ska utses av 
kyrkorådet.  
 
Kyrkoherden är sammankallande i kollektkommittén. 
 
Förslag 
För Sollyckan saknas förslag och Marcus Wahlström (FL) föreslås få i uppdrag att till nästa kyrkoråd 
ta fram ett förslag på namn. 
 
För Apelvikshöjds kyrka föreslås Anders Johansson. 
 
För Varbergs kyrka föreslår Lisbeth Olsson (S) att Martin Bergman väljs och Jonas Noréus (FiSK) 
föreslår att Margareta Bernås väljs. 
 
Propositionsordning 
Ordförande Mirjam Johansson ställer (FL), för val av kyrkvärd från Varbergs kyrka, de två förslagen 
mot varandra. Eftersom det rör sig om ett personval sker sluten omröstning. 
 
När samtliga ordinarie ledamöter i kyrkorådet avlagt sina röster och de räknats har rösterna 
fördelats så att Martin Bergman fått 7 röster, Margareta Bernås 1 röst och en ledamot röstade 
blankt.  
 
Ordförande Mirjam Johansson (FL) konstaterar att kyrkorådet, för Varbergs kyrka, utser Martin 
Bergman till ledamot i kollektkommittén. 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 13 
Val av placeringskommitté 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Inger Svensson (BA), Kent Anving (FL), Hans Nelje (FiSK) till 
placeringskommittén för mandatperioden 2022–2025. Noteras att vakans för S föreligger och att de 
återkommer till nästa KR med komplettering 
 
Ärende 
De fyra medlemmarna i placeringskommittén utses av respektive nomineringsgrupp. 
 
Kanslichefen är sammankallande i placeringskommittén. 
 
Förslag 
Kyrkorådet föreslås Inger Svensson (BA), Kent Anving (FL), Hans Nelje (FiSK) samt vakans för S 
som återkommer till nästa KR med komplettering till placeringskommittén. 
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 14 
Val av markförhandlingsgrupp 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att hänskjuta frågan om markförhandlingsgrupp till kyrkogårdsutskottet för 
beredning.  
 
Kyrkorådet noterar att Jonas Noréus lägger en protokollsanteckning till protokollet vilket läggs som 
bilaga till originalprotokollet. 
 
Ärende 
Jonas Noréus (FiSK) föreslår att Annsofi Aurell (BA) utses att ingå i markförhandlingsgruppen som 
diskuterar frågor om begravningsmark med Varbergs kommun.  
 
Förslag 
Lisbeth Olsson (S) föreslår att fråga ska beredas av kyrkogårdsutskottet innan beslut fattas i 
kyrkorådet.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer Jonas Noréus (FiSK)förslag mot Lisbeth Olssons (S) och frågar om kyrkorådet 
anser att frågan ska avgöras idag eller hänskjutas till kyrkogårdsutskottet för beredning. Ordförande 
Mirjam Johansson finner genom acklamation att kyrkorådet beslutar att frågan ska hänskjutas till 
kyrkogårdsutskottet för beredning.  
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 15 
Val av kyrkvärdar 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att utse följande personer till kyrkvärdar i Varbergs församling under 
mandatperioden 2022–2025:  
 
Varbergs kyrka: 
Lisbeth Olsson, Annsofi Aurell, Lena Andersson, Kerstin Ahronius, Lasse Bengtsson, Geoffrey 
Olanya, Margareta Bernås, Martin Bergman, Mona Hallberg, Barbro Hedelin, Gunnar Törnqvist, 
Ingrid Norrman, Jonas Noréus, Carlos Paredes, Bo Hansson, Linda Johansson och Lena Kurtsdotter. 
 
Apelvikshöjds kyrka: 
Iréne Boman, Anita Hansson, Veronika Hjortås, Anders Johansson, Gullvi Johansson, Gertrud 
Linjer, Mats Nilsson, Eva Merje, Stefan Lindskog, Ingrid Stenbäck, Mathias Holm, Birgitta Mattila, 
Gunilla Norrman, Lars Kyllergård och Kerstin Skoglund Fredriksson. 
 
Sollyckans kyrka:  
Birgitta Bremberg, Monica From, Sten Hagberg, Calle Henriksson, Göran Myrne, Emmy Myrne, 
Birgitta Björding, Jan-Anders Ekelund och Katarina Ekelund. 
 
Sjukhuskyrkan:  
Ingrid Stenbäck, Dagny Willner, Agneta Wimert, Bertil Bökman och Margareta Lorentzen. 
 
Ärende 
Kyrkorådet ska välja kyrkvärdar för mandatperioden 2022–2025. Minst två kyrkvärdar ska vara 
ledamöter i kyrkorådet. Lista över kyrkvärdar som varit i tjänst under 2021 redovisas.  
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 16 
Val av ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att utse Lisbeth Olsson (S) till ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier för 
mandatperioden 2022–2025. 
 
Ärende 
En kyrkvärd som sitter i kyrkorådet ska väljas som ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier.  
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 17 
Val av firmatecknare 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att Varbergs församlings firma, med organisationsnummer 252001–4016, 
tecknas av:  

- kyrkorådets ordförande Mirjam Johansson (FL) eller 1:e vice ordförande Ann-Christine 
Rosengren (S), i förening med 

- kyrkoherde Fredrik Ivarsson eller kanslichef Magnus Sahlin.  

 
Beslutet gäller tills vidare, dock längst till och med 2026-01-31. 
 
Ärende 
I samband med att ny mandatperiod påbörjats skall beslut om firmatecknare fattas.  
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  Kyrkoråd 
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 18 
Datum och tid för sammanträden 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att: 
 

- fastställa de föreslagna datumen för sammanträde för kyrkorådet samt att kyrkorådets möten 
inleds kl. 18:00. 

- föreslå arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet att fastställa de föreslagna datumen för sina 
möten 

 
Ärende 
Förslag på sammanträdesdatum för 2022 har tagits fram av det tidigare kyrkorådet: 

 

2022 Kyrkogårdsutskott Arbetsutskott Kyrkoråd Kyrkofullmäktige 
Januari 18 20   
Februari   4–5  
Mars 1 3 17  
April 5 7 28  
Maj 24 19    19 
Juni   9  
Juli     
Augusti 30    
September  1 15  
Oktober 4 6 20  
November 22 24  10 
December   8  
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 19 
Framtidsdagar 4–5 februari 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar:  
 

- att framtidsdagarna ska förläggas till den 4 februari kl. 10:00 till den 5 februari kl. 15:00,  
- att kyrkorådet inklusive ersättare samt ledningsgruppen inbjuds samt  
- att uppdra åt kyrkoherde Fredrik Ivarsson att planera för framtidsdagar.  

 
Ärende 
Kyrkorådet inkl. ersättare brukar, tillsammans med ledningsgruppen, åka på två framtidsdagar i 
början av året där man diskuterar församlingens framtid och inriktning. Förslag finns från 
kyrkoherde Fredrik Ivarsson att dessa dagar i år ska förläggas från kl. 10:00 den 4 februari till kl. 
15:00 den 5 februari.  
 
Förslag 
Jonas Noréus (FiSK) föreslår att även ordinarie och ersättare i arbetsutskottet ska inbjudas till 
framtidsdagarna.  
 
Propositionsordning 
Ordförande Mirjam Johansson (FL) ställer kyrkoherde Fredrik Ivarssons förslag mot Jonas Noréus 
(FiSK) förslag och frågar om fler än kyrkorådets ledamöter inklusive ersättare samt ledningsgruppen 
ska inbjudas till framtidsdagarna.  

Ordförande Mirjam Johansson (FL) finner genom acklamation att kyrkorådet beslutar att 
kyrkorådets ledamöter inklusive ersättare samt ledningsgruppen ska inbjudas till framtidsdagarna.  
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 20 
Plan för kyrkorådets arbete 2022 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta planen för kyrkorådets arbete 2022. 
 
Ärende 
Ett förslag till plan för kyrkorådets arbete 2022 har tagits fram av kanslichef Magnus Sahlin.  
 
Att ta fram uppdaterad delegeringsordning, attestordning och arbetsordning är prioriterat och i 
förslaget ska det beslutas på kyrkorådets nästa möte.     
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………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 21 
Utbildning för förtroendevalda 
 
Beslut 
Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet. 
 
Ärende 
Det nyvalda kyrkorådet ser ett behov av utbildning bl.a. inom Svenska kyrkans grundläggande tro 
och lära, arbetsgivarfrågor och formalia kring kyrkorådets möten.   
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  Kyrkoråd 
  2022-01-04 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………… 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

KR § 22 
Verksamhetsinformation  
 
1) Kyrkoherde Fredrik Ivarsson informerar 

a) Ett omfattande och löpande arbete pågår för att hela tiden anpassa församlingens verksamhet 
till gällande regler och rekommendationer för pandemin. I nuläget finns det krav på 
vaccinationsbevis i Apelvikshöjds kyrka på söndagarna, men inte i Sollyckans kyrka eller 
Varbergs kyrka. 
 

2) Kanslichef Magnus Sahlin informerar 
a) På kommande möte i kyrkorådet kommer en genomgång att göras av hur kallelse, handlingar 

och protokoll kan distribueras digitalt till ledamöter. 
b) Under januari till september 2022 kommer församlingen att utöka köp av servicebyråtjänster 

från Göteborgs stift för att frigöra arbetstid till administrativt stöd i kansliet och till chefer.  

 
KR § 23 
Mötet avslutas 
 
Ordförande Mirjam Johansson (FL) förklarar mötet avslutat.   
 
 



Reservation i ärende Val av representant i markförhandlingsgrupp, KR 2022-01-04 

 

Jag anser att detta valärende skulle avgjorts på sittande möte och inte skickats till KGU för beredning. 

Detta i likhet med övriga valärenden på mötet och som inte haft någon formell beredning. Det finns 

ingen anledning göra annorlunda i just detta ärende. 

Det är brådskande och angeläget att kyrkorådet fyller ut det vakuum som uppstått angående 

förtroendevald representant i markförhandlingsgrupp efter den 31 december 2021. Fram till dess har 

Annsofi Aurell vikarierat i uppgiften, något hon gjort efter att Jan avlidit 2021. Jan var vald av 

kyrkorådet. Sedan 1 januari 2022 är uppgiften obesatt. 

Förhandlingsstrategin ska utgå från att våra representanter har ett mandat och ett uppdrag från 

kyrkorådet som används i förhandlingar med motparten, och att dessa representanter inte består av 

vår organisations toppskikt. Mitt förslag är att Annsofi Aurell fortsätter med uppgiften som 

kyrkorådets representant i markförhandlingsgruppen. 

 

Varberg 2022-01-06 

 

Jonas Noréus 

Ledamot i kyrkorådet, FiSK 
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	Kyrkorådet beslutar att inrätta ett kyrkogårdsutskott och att antalet ledamöter ska vara fyra, med två valda ersättare, för mandatperioden 2022–2025.

	KR § 9
	Kyrkorådet beslutar att välja Lisbeth Olsson (S), Kent Anving (FL), Annsofi Aurell (BA) och Ulf Hällqvist (FL) till ledamöter i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2022–2025.
	Ärende
	Kyrkorådet föreslås besluta om ledamöter i kyrkogårdsutskottet enligt följande:
	Lisbeth Olsson (S), Kent Anving (FL), Annsofi Aurell (BA) och Ulf Hällqvist (FL).


	KR § 10
	Kyrkorådet beslutar att välja Niklas Svensson (S) och Iréne Boman (FL) till ersättare i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2022–2025.  Ärende
	Kyrkorådet föreslås besluta om ersättare i arbetsutskottet enligt följande:
	Niklas Svensson (S) och Iréne Boman (FL).


	KR § 11
	Kyrkorådet beslutar att välja Lisbeth Olsson (S) till ordförande, Kent Anving (FL) till 1:e vice ordförande och Ulf Hällqvist (FL) till 2:e vice ordförande i kyrkogårdsutskottet för mandatperioden 2022–2025.
	Ärende
	Kyrkorådet föreslås besluta att som ordförande välja Lisbeth Olsson (S), som 1:e vice ordförande Kent Anving (FL) och som 2:e vice ordförande Ulf Hällqvist (FL).

	KR § 12
	Kyrkorådet beslutar att välja Anders Johansson (Apelvikshöjds kyrka) och Martin Bergman (Varbergs kyrka) till kollektkommitté för mandatperioden 2022–2025 samt att uppdra åt Marcus Wahlström (FL) att ta fram ett förslag på namn för Sollyckans kyrka ti...
	Ärende
	Kollektkommittén består av en kyrkvärd från respektive kyrka i församlingen och ska utses av kyrkorådet.
	Kyrkoherden är sammankallande i kollektkommittén.
	Förslag
	För Sollyckan saknas förslag och Marcus Wahlström (FL) föreslås få i uppdrag att till nästa kyrkoråd ta fram ett förslag på namn.
	För Apelvikshöjds kyrka föreslås Anders Johansson.
	För Varbergs kyrka föreslår Lisbeth Olsson (S) att Martin Bergman väljs och Jonas Noréus (FiSK) föreslår att Margareta Bernås väljs.
	Propositionsordning
	Ordförande Mirjam Johansson ställer (FL), för val av kyrkvärd från Varbergs kyrka, de två förslagen mot varandra. Eftersom det rör sig om ett personval sker sluten omröstning.
	När samtliga ordinarie ledamöter i kyrkorådet avlagt sina röster och de räknats har rösterna fördelats så att Martin Bergman fått 7 röster, Margareta Bernås 1 röst och en ledamot röstade blankt.
	Ordförande Mirjam Johansson (FL) konstaterar att kyrkorådet, för Varbergs kyrka, utser Martin Bergman till ledamot i kollektkommittén.

	KR § 13
	Kyrkorådet beslutar att välja Inger Svensson (BA), Kent Anving (FL), Hans Nelje (FiSK) till placeringskommittén för mandatperioden 2022–2025. Noteras att vakans för S föreligger och att de återkommer till nästa KR med komplettering
	Ärende
	De fyra medlemmarna i placeringskommittén utses av respektive nomineringsgrupp.
	Kanslichefen är sammankallande i placeringskommittén.
	Förslag
	Kyrkorådet föreslås Inger Svensson (BA), Kent Anving (FL), Hans Nelje (FiSK) samt vakans för S som återkommer till nästa KR med komplettering till placeringskommittén.

	KR § 14
	Kyrkorådet beslutar att hänskjuta frågan om markförhandlingsgrupp till kyrkogårdsutskottet för beredning.
	Kyrkorådet noterar att Jonas Noréus lägger en protokollsanteckning till protokollet vilket läggs som bilaga till originalprotokollet.
	Ärende
	Jonas Noréus (FiSK) föreslår att Annsofi Aurell (BA) utses att ingå i markförhandlingsgruppen som diskuterar frågor om begravningsmark med Varbergs kommun.
	Förslag
	Lisbeth Olsson (S) föreslår att fråga ska beredas av kyrkogårdsutskottet innan beslut fattas i kyrkorådet.

	KR § 15
	Kyrkorådet beslutar att utse följande personer till kyrkvärdar i Varbergs församling under mandatperioden 2022–2025:
	Varbergs kyrka: Lisbeth Olsson, Annsofi Aurell, Lena Andersson, Kerstin Ahronius, Lasse Bengtsson, Geoffrey Olanya, Margareta Bernås, Martin Bergman, Mona Hallberg, Barbro Hedelin, Gunnar Törnqvist, Ingrid Norrman, Jonas Noréus, Carlos Paredes, Bo Han...
	Varbergs kyrka: Lisbeth Olsson, Annsofi Aurell, Lena Andersson, Kerstin Ahronius, Lasse Bengtsson, Geoffrey Olanya, Margareta Bernås, Martin Bergman, Mona Hallberg, Barbro Hedelin, Gunnar Törnqvist, Ingrid Norrman, Jonas Noréus, Carlos Paredes, Bo Han...
	Apelvikshöjds kyrka: Iréne Boman, Anita Hansson, Veronika Hjortås, Anders Johansson, Gullvi Johansson, Gertrud Linjer, Mats Nilsson, Eva Merje, Stefan Lindskog, Ingrid Stenbäck, Mathias Holm, Birgitta Mattila, Gunilla Norrman, Lars Kyllergård och Kers...
	Apelvikshöjds kyrka: Iréne Boman, Anita Hansson, Veronika Hjortås, Anders Johansson, Gullvi Johansson, Gertrud Linjer, Mats Nilsson, Eva Merje, Stefan Lindskog, Ingrid Stenbäck, Mathias Holm, Birgitta Mattila, Gunilla Norrman, Lars Kyllergård och Kers...
	Sollyckans kyrka:
	Birgitta Bremberg, Monica From, Sten Hagberg, Calle Henriksson, Göran Myrne, Emmy Myrne, Birgitta Björding, Jan-Anders Ekelund och Katarina Ekelund.
	Sjukhuskyrkan:
	Ingrid Stenbäck, Dagny Willner, Agneta Wimert, Bertil Bökman och Margareta Lorentzen.
	Ärende

	KR § 16
	Kyrkorådet beslutar att utse Lisbeth Olsson (S) till ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier för mandatperioden 2022–2025.  Ärende

	KR § 17
	Kyrkorådet beslutar att Varbergs församlings firma, med organisationsnummer 252001–4016, tecknas av:
	- kyrkorådets ordförande Mirjam Johansson (FL) eller 1:e vice ordförande Ann-Christine Rosengren (S), i förening med
	- kyrkoherde Fredrik Ivarsson eller kanslichef Magnus Sahlin.
	Beslutet gäller tills vidare, dock längst till och med 2026-01-31.
	Ärende

	KR § 18
	Kyrkorådet beslutar att:
	- fastställa de föreslagna datumen för sammanträde för kyrkorådet samt att kyrkorådets möten inleds kl. 18:00.
	- föreslå arbetsutskottet och kyrkogårdsutskottet att fastställa de föreslagna datumen för sina möten
	Ärende

	KR § 19
	Kyrkorådet beslutar:
	- att framtidsdagarna ska förläggas till den 4 februari kl. 10:00 till den 5 februari kl. 15:00,
	- att kyrkorådet inklusive ersättare samt ledningsgruppen inbjuds samt
	- att uppdra åt kyrkoherde Fredrik Ivarsson att planera för framtidsdagar.
	Ärende
	Kyrkorådet inkl. ersättare brukar, tillsammans med ledningsgruppen, åka på två framtidsdagar i början av året där man diskuterar församlingens framtid och inriktning. Förslag finns från kyrkoherde Fredrik Ivarsson att dessa dagar i år ska förläggas fr...
	Förslag
	Jonas Noréus (FiSK) föreslår att även ordinarie och ersättare i arbetsutskottet ska inbjudas till framtidsdagarna.

	KR § 20
	Kyrkorådet beslutar att anta planen för kyrkorådets arbete 2022.
	Ärende Ett förslag till plan för kyrkorådets arbete 2022 har tagits fram av kanslichef Magnus Sahlin.
	Att ta fram uppdaterad delegeringsordning, attestordning och arbetsordning är prioriterat och i förslaget ska det beslutas på kyrkorådets nästa möte.

	KR § 21
	Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att bereda ärendet.
	Ärende Det nyvalda kyrkorådet ser ett behov av utbildning bl.a. inom Svenska kyrkans grundläggande tro och lära, arbetsgivarfrågor och formalia kring kyrkorådets möten.

	KR § 22
	1) Kyrkoherde Fredrik Ivarsson informerar
	a) Ett omfattande och löpande arbete pågår för att hela tiden anpassa församlingens verksamhet till gällande regler och rekommendationer för pandemin. I nuläget finns det krav på vaccinationsbevis i Apelvikshöjds kyrka på söndagarna, men inte i Sollyc...
	2) Kanslichef Magnus Sahlin informerar
	a) På kommande möte i kyrkorådet kommer en genomgång att göras av hur kallelse, handlingar och protokoll kan distribueras digitalt till ledamöter.
	b) Under januari till september 2022 kommer församlingen att utöka köp av servicebyråtjänster från Göteborgs stift för att frigöra arbetstid till administrativt stöd i kansliet och till chefer.

	KR § 23
	Ordförande Mirjam Johansson (FL) förklarar mötet avslutat.
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