
FÖRSAMLINGSRÅDET I ESLÖVS FÖRSAMLING 

   PROTOKOLL 

   Sammanträdesdatum: 2019-09-19 

   Plats: Församlingsgården, Eslöv 

 

Närvarande ledamöter:  Christine Melinder, ordf 

  Rolf Andersson 

  Ann Hermansson 

  Torsten Winter 

  Margit Östman 

  Carina Ernemyr 

Cerny Eriksson Ståhl Kyrkoherde, prästledamot för Magnus Persson 

 

Frånvarande ledamöter: Nils Frank 

  Gunilla Gulam 

  Ingmar Larsson 

  Bodil Löfström 

  Johnny Nilsson 

  Therese Andersson 

  Tina Löfström 

   

 

  §1 

Sammanträdet öppnas: Christine Melinder hälsade de närvarande ledamöterna välkomna. 

  Därefter förklarade hon mötet öppnat. 

 

 

  §2 

Upprop:  Upprop genomfördes och närvaro antecknades enligt ovan. 

 

 

  §3 

Fastställande av dagordning: Dagordning godkändes   

 

 

  §4 

Val av sekreterare Cerny Eriksson-Ståhl valdes till sekreterare. 

 

 

  §5 

Val av justeringsperson: Carina Ernemyr valdes att justera dagens protokoll. 

 

 

  §6 

Ansökan medel till  Församlingsrådet ställer sig bakom ordförandes beslut 

församlingsresa gällande att bevilja om medel till församlingsresa i Örtofta augusti 2019 

enligt inkommen ansökan. Se bilaga. 

 



 §7 

Uppföljning av skrivelse  Med anledning av Länsstyrelsen/Kulturmiljöenheten tillsyn enligt 4 

från Länsstyrelsen och kapitlet kulturmiljölagen avseende begravningsplatser 

beslutet i från förra KR: har kyrkorådet ställt sig bakom kyrkoherdens skrivelse gällande  

 handlingsplan utifrån beslutet. 

 Särskilt punkten 2 i handlingsplanen där församlingsråden och lokalt 

förankrade personer ska kartlägga och dokumentera kulturhistoriskt 

intressanta gravvårdar på samtliga kyrkogårdar. 

 Församlingsråden ställer sig positiva till kyrkoherdens plan att samtliga 

församlingsråd arbetar med denna fråga i projektform och kommer att 

informerar vidare på vilket sätt man skall arbeta. Även kyrkvärdar 

inbjuds till projektet. 

 

 

 §8 

Rapport från Kyrkorådet: valda paragrafer: 

§1. Redogörelse ekonomi uppföljning  

 §4.Tillsyn från Länsstyrelsen se §7 

 §5. Tillgänglighets anpassning Eslövs kyrka, skiss finns och offerter på 

väg in. 

§6. Skutombud, Act internationella gruppen fick i uppdrag att utse 

eventuella Skut ombud. 

 

Kyrkoherden informerar:  

Information om ideellt engagemang och verksamhetsutveckling av 

gudstjänster gällande på Eslövs stads särskilda boende. 

 

 

  §9 

Rapport från Sommarkväll Ordf informerade om välbesökta Sommarkvällar med bra program. 

2019 och info om  Önskemål om fortsättning med Sommarkvällar 2020 under juli månad. 

Sommarkvällar 2020: Ändra veckodag till onsdagar för att det inte ska konkurrera med 

Svenska kyrkans Eslövs övriga program eller verksamheter. 

 

 

 §10 

Uppföljning och bemanning  Under Magnus Perssons sjukskrivning, fram till årsskiftet, samordnar  

av kyrk/gudstjänstvärdar: Cecilia Rangvin kyrkvärdarna i Eslövs församling. 

 

 

  §11 

Övriga frågor: Församlingsrådet i Marieholm undrar om det finns intresse att göra 

gemensam studieresa till Ven. 

 Tack för trevligt initiativ och intresse finns. 

 

 Kollektcirkulär för 2020 överlämnades. 2019 är beslutade. 

  

 Av församlingsrådets beviljade anslag beslöts att ett arvode på 1000kr 

skall utbetalas till talaren vid Nationaldags firande i Skarhult. 

  

 



  

 

§ 12 

Nästa sammanträde:  Nästa sammanträde blir den 20 nov kl 18.00 i Lilla salen, Eslövs 

församlingsgård. 

 

 §13 

Mötet avslutas: Ordföranden Christine Melinder tackade för visat intresse och avslutade 

mötet. 

 

 

Justering: 

 

Eslöv den ……………… / ……………….. 2019 

 

 

 

……………………………………………………………………… 

Christine Melinder, ordförande 

 

 

……………………………………………………………………… 

Cerny Eriksson- Ståhl, Mötessekreterare 

 

 

……………………………………………………………………... 

Carina Ernemyr 

 


