
INTERIMSDELEGERADE PROTOKOLL 2019-05-08
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRA VINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT

Plats: Datums församlingshem, Datum

Tid: 2019 05 08 Kl. 18.30-20.30

Omfattning: §§ 13-30

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
xLisetotte 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
Kent-Åke Claesson
xBerith Gunnarsson
xlnger Henriksson
xHelge Hesstefors
xJan Oscar Jansson
Anders Lahrin
xJörgen Theander
Niclas Sunding
Övriga deltagare: Carolina Davidson , kyrkoherde interimsstyrelsen

Henrik Lööv, kyrkoherde ersättare interimsstyrelsen
Andreas Fagrell stiftsjurist

Justering: Utses Berith Gunnarsson och Jörgen Theander att jämte sammankallande
justera protokollet.

Justeringens plats:Församlingsexp^ditiopen UjReeharpn /

Underskrifter: Sekreterare... c:i^^:L^^iU. ^M^
Helge Hesslefors y^/

Sammankallande, . ^^^^k. ':7^'?^??:^'^?:::^

Irene Andersson
Elsa Arnesson

xxxlngvar Ideström

xxxBengt Johansson
xxxLena Svensson

Ingrid Ohlund

Mats Enander
xxxLars Neuman

xxxChristina Johansson

xxxlngela Sörensen

XXMaJa Hellqvlst (ersätter Kent-Åke Claesson)
Sven Olof Sandberg
XXGunnar ÅkeSSOn (ersätter Anders Lahrin)
Ingela Widell

Justerande....

Justerande.

Birgit Andersson
-Sy///Z ./^r'^£'e'  ̂ /y"i--^/%



INTERIMSDELEGERADE PROTOKOLL 2019-05-08
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRA VINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT

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 necttagande
Förvaringsplats för protokollet

2019-05-08

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

Underskrift.

§13 Mötet öppnas
Sammankallande Birgit Andersson hälsar ledamöterna välkomna med inledningsord om vårt
andra konstituerande möte under interimsarbetet.

§ 14 Upprop Sammankallande Birgit Andersson förrättar upprop.

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

§ 16 Val av två justerare och rösträknare
ID beslutar att välja Berith Gunnarsson och Jörgen Theander till justerare.
Justering skall ske kl 16 den 15 maj på församlingsexp. Ulricehamn.

§ 17 Fastställande av föredragningslistan
ID fastställer föredragningslistan enligt förslag

§ 18 Val av interimsdelegerades (ID) ordförande och vice ordförande.
Valberedningen lämnar förslag genom ordförande Ingvar Klassan

a. ID beslutar att till ordförande välja Birgit Andersson
b. ID beslutar att till vice ordförande välja Gunnar Andersson.

§ 19 Inkallelseordning av ersättare i interimsdelegerade (ID).
ID beslutar att ersättare sätts in efter ordningen i deltagarlista i detta protokoll så att ersättare
för varje pastorat först söks bland pastoratets ersättarlista uppifrån och ned. Om sådan
ersättare inte finns sökes ersättare i hela ersättariistan i ordning uppifrån och ned.
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§ 20 Val av interimstyrelsens (styrelsen) ledamöter och ersättare.
Valberedningen lämnar förslag genom ordförande Ingvar Klassan

a. ID beslutar att till ledamöter i interimsstyrelsen (styrelsen) välja:
Gunnar Andersson Rg
Annika Claesson Rg
Tommy Johansson SV
Kurt Tisell SV
Jörgen Theander Uh
Helge Hesslefors Uh
Anders Lahrin Uh
Lars-Erik Josefson Uh

Birgit Andersson Uh
Charlotta AnderssonNilsson Uh

b. ID beslutar att till ersättare i interimsstyrelsen (styrelsen) välja:
Rolf Davidsson Uh

inge Kiasson Uh
Christer Spjuth Rg
Lena Svensson SV

Ingvar Klassan Uh

§ 21 Val av interimsstyrelsens (styrelsen) ordförande och vice ordförande.
Valberedningen lämnar förslag genom ordförande Ingvar Klassan

a. ID beslutar att till ordförande i styrelsen välja Helge Hessfefors
b. ID beslutar att till vice ordförande i styrelsen välja Tommy Johansson

§ 22 Inkallelseordning av ersättare i interimsstyrelsen (styrelsen).
ID beslutar att ersättare sätts in efter ordningen i listan i detta protokoll så att ersättare
för varje pastorat först söks bland pastoratets ersättare. Om sådan ersättare inte finns
sökes ersättare i hela ersättarlistan i ordning uppifrån och ned.

§ 23 Information om den präst som ska vara ledamot i interimsstyrelsen, samt den
präst som ska vara dess ersättare.
Andreas Fagrell och ordföranden informerar om stiftstyrelsens beslut: Carolina Davidson har
utsetts till ledamot och Henrik Lööv till ersättare i interimsstyrelsen.

§ 24 Val av valnämndens ledamöter och ersättare.
Valberedningen lämnar förslag genom ordförande Ingvar Klassan.
l förslaget finns ledamöter och ersättare, men eftersom valberedningen inte fått någon att ta
på sig uppgiften som ordförande respektive vice ordförande i valnämnden, så föreslår
ordföranden att ID hänskjuter hela valet av valnämnd till nästa möte.

Beslut: ID beslutar att val av valnämndens ledamöter och ersättare sker på nästa ID och ger
valberedningen i uppgift att förbereda valet så att förslag på ordförande och vice ordförande
också föreligger. Föredragningslistans §§12,13 och 14 utgår.
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§ 25 Arvoden till interimsdelegerade, interimsstyrelsen.
Valberedningen, som också varit arvodesberecfning, lämnar förslag genom ordförande Ingvar
Klassan.

ID beslutar enligt val- och arvodesberedningens förslag:

Ordförande interimsdelegerade (ID) 0, 1 prisbasbelopp årligen från valdag.
Vice ordförande interimsdelegerade (ID) 0,05 pbb årligen från valdag.

Ordförande interimsstyrelsen (styrelsen) 0, 5 prisbasbelopp årligen från valdag.
Vice ordförande interimsstyrelsen 0,25 pbb årligen från valdag.

Inläsnings och deltagararvoden interimsstyretsen (styrelsen) 1, 15 % av pbb per
sammankomst.

Inläsnings och deltagararvoden interimsdelegerade (ID) 0, 575 % av pbb per sammankomst.

Vid flera sammanträden samma dag utgår ett arvode, det högre.
Resersättning gäller.

Beslutet gäller för år 2019. Förändring av arvodena inför nytt år skall beslutas vid ID:s sista
möte året innan.

§ 26 Fördelning av arvodeskostnaden mellan pastoraten.
ID beslutar att under 2019 skall arvodeskostnaden belasta det egna pastoratets ekonomi för
de ledamöter, ersättare, ordförade och vice ordförande som kommer från resp. pastorat.
Samtidigt beslutar ID att be GAS om hjälp att föreslå en annan kostnadsfördetningsmodell
åren framåt.

§ 27 Tid och plats för indelningsdelegerades sammanträden under 2019.
ID beslutar att hålla nästa ID i Hökerum, Kyrkan hus, den 23 oktober kl. 18.30. Inriktningen är
att då kunna fastslå mål och riktlinjer för interimsarbetet.

Mötet ajournares för kaffe, smörgås och mingelstund.

Information; Under ajournehngstiden kommer de närvarande ledamöterna i styrelsen
överens ett förslag att hålla sitt första interimsstyrelsemöte den 22 maj kl 17. 30 i Kyrkans
Hus, Hökerum.

§ 28 Information. Stiftsjurist Andreas Fagrell informerar om det uppdrag som ID, och dess
styrelse, nu skall utföra. Andreas hänvisar till informationen vid ID:s första möte och
understryker att även om det kan tyckas vara långt till 2022 så bör arbetet komma igång och
ske i den goda anda som han redan tidigare uppfattat råder i våra pastorat i förhållande till
denna uppgift. Han betonar stiftets vilja och önskan att delta, bidra och finnas till hand för oss
så långt det är möjligt.

§ 29 Tillkommande ärenden. Inga tillkommande ärenden anmäldes

§ 30 Avslutning
Kh Carolina Davidson förmedlade avslutande tankar. Denna gång med inspiration från
Davids kamp med Goliath, och en textrad från en Laleh-låt. Vi leds i bön och välsignelse.
Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar mötet avslutat.
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