
INTERIMSDELEGERADE PROTOKOLL 2019-04-10
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRA VINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT

Plats: Serveringslokalen, Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid: Kl. 18. 30-20. 40

Omfattning: §§1-12

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

Ledamöter: Ersättare:
Redvägs församling
xKarl-Åke Ekunger.
xGunnar Andersson.
xSofia Levander.
xBarbro Andersson.
xlnger Broberg.
Södra Vings pastorat
xLiselotte Andersson.
xArne Johansson
xTommy Johansson
xKurt Tisell
xClaes Oman
Ulricehamns pastorat
xRolf Davidsson
xCharlotta Andersson Nilsson
xlnge Klassan
xBirgit Andersson
xSara Carling
xLars-Erik Josefson

xlngvar Klassan
xKent-Åke Claesson
xBerith Gunnarsson
Inger Henriksson
xHelge Hesslefors
xJan Oscar Jansson
x Anders Lahrin
xJörgen Theander
Niclas Sunding
Övriga deltagare: Carolina Davidson , kyrkoherde interimsdelegerade

Henrik Lööv, kyrkoherde ersättare interimsdelegerade
Andreas Fagrell stiftsjurist

Justering: Utses Gunnar Andersson och Liselotte Andersson att jämte
sammankallande justera protokollet.
Justeringens plats:Församlingsexpieditioi-ien Ulpcehamn
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xxxlrene Andersson
xxxElsa Arnesson
xxxlngvar Ideström

xxxBengt Johansson
Lena Svensson
Ingrid Öhlund

xxxMats Enander
xxxLars Neuman

xxxChristina Johansson
xxxlngela Sörensen

XXMaJa Hellqvist (ersätter Inger Henriksson)
xxxSven Olof Sandberg
xxxGunnar Åkesson
Ingela Widell

Underskrifter: Sekreterare. ^

Justerande.
Gunnar Andersson

Justerande. teé^. 6^-^
Liselotte Andersson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

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

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

2019-04-10

Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn,
Expeditionen Prästgården, Blidsberg. Kyrkans Hus,
Hökerum.

Underskrift.

§ 1 Mötet öppnas
Sammankallande Birgit Andersson hälsar ledamöterna välkomna med inledningsord om
betydelsen av detta första möte på vår gemansamma väg att bygga ett nytt pastorat. Vi skall
bygga det i anda av att värna varje del samtidigt som vi har nytta av helheten och vi skall
göra det i god anda.

§ 2 Upprop Sammankallande Birgit Andersson förrättar upprop.

§ 3 Fråga om mötets behöriga utlysande
Interrimsdelegerade (ID) beslutar att mötet utlysts enligt föreskrifter.

§ 4 Val av två justerare och rösträknare
ID beslutar att välja Gunnar Andersson och Liselotte Andersson till justerare.
Justering skall ske kl 11 den 17 april på församlingsexp. Ulricehamn

§ 5 Fastställande av föredragningslistan
ID fastställer föredragningslistan enligt förslag

§ 6 Val av val- och arvodesberedning och dess ordförande
a. ID beslutar att valberedningen skall bestå av fem ledamöter och fem ersättare så att

ledamot och en ersättare kommer från vardera Redväg och S. Ving samt att tre
ledamöter och tre ersättare kommer från Ulricehamn

Därefter ajourneras mötet i fem minuter för överläggningar
b. ID beslutar att utse Ingvar Klassan, Jan-Oskar Jansson, Kent-Åke Claesson, Claes

Oman och Alf Svensson till ledamöter i Val och arvodesberedningen.
c. ID beslutar att utse Birgit Andersson, Charlotta Andersson Nilsson, Rolf Davidsson,

Lena Svensson och Inger Broberg till ersättare i Val och arvodesberedningen
d. ID beslutar att till ordförande i Val och arvodesberedningen utse Ingvar Klassen
e. ID beslutar att vice ordförande skall utses inom beredningen vid dess första möte.
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§ 7 Antal ledamöter och ersättare i interimsstyrelsen och valnämnden.
a. ID beslutar att interimsstyrelsen (IS) skall bestå av tio ledamöter och fem ersättare så

att två ledamöter och en ersättare kommer från vardera Redväg och S. Ving samt att
sex ledamöter och tre ersättare kommer från Ulricehamn.

b. ID beslutar att valnämnden skall bestå av tio ledamöter och fem ersättare så att två
ledamöter och en ersättare kommer från vardera Redväg och S. Ving samt att sex
ledamöter och tre ersättare kommer från Ulricehamn

§ 8 Kännetecken för var och en av de tre delarna som skall bli ett.
Gunnar Andersson, Tommy Johansson och Helge Hesslefors gör en 3 minuters

presentation av de tre pastoraten och pekar då bland annat på deras respektive
informationsblad

Mötet tar paus för mingel med kaffe och smörgåstårta

§ 9 Information. Stiftsjurist Andreas Fagrell informerar om det uppdrag som ID, och dess
styrelse IS, nu skall utföra till dess att interimsfunktionerna upphör den 31 december 2021
och pastoratet blir ett.
Andreas talar med punkter i en Power Point- presentation som kommer att distribueras
tillsammans med protokollet.

§ 10 Tid och plats för ID nästa smmanträde.
ID beslutar att hålla nästa ID i Dalums församlingshem den 8 maj kl. 18. 30

§ 11 Tillkommande ärenden. Inga tillkommande ärenden anmäldes

§ 12 Avslutning
Kh Carolina Davidson förmedlade avslutande tankar om vårt förestående uppdrag med ett
bibelord ur Predikaren 4:12 och ledde oss i bön och välsignelse..
Sammankallnde tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat.
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