INTERIMSDELEGERADE
PROTOKOLL 2019-10-23
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRAVINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT
Plats: Kyrkans Hus, SödraVing
Tid: 2019-10-23 Kl. 18. 30-20. 00
Omfattning: §§ 31 - 46

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörandeersättare med xx, endast närvarandemed
XXX.

Ledamöter:

Ersättare:

Redvägs församling

xKarl-Åke Ekunger.

Irene Andersson

xGunnar Andersson.
xSofia Levander.
xBarbro Andersson.

Elsa Arnesson

xxxlngvar Ideström

xlnger Broberg.
Södra Vings pastorat
xLiselotte Andersson.
xArne Johansson

xxxBengt Johansson

xTommy Johansson

Ingrid Öhlund

xxxLena Svensson

xKurt Tisell

xClaes Öman
Ulricehamns pastorat
Rolf Davidsson
xCharlotta Andersson Nilsson

XXMatS Enander (ersätter Rolf Davidsson)

xlnge Klassan
xBirgit Andersson
Sara Carling

XXChristina Johansson (ersätter Sara Carling)

Lars Neuman

Ingela Sörensen

xLars-Erik Josefson

xlngvar Klasson
xKent-ÅkeClaesson

XxMaJa Hellqvist (ersätter Niclas Sunding)
Sven Olof Sandberg
xxGunnarÅkesson
Ingela Widell

xBerith Gunnarsson

xlnger Henriksson
xHelge Hesslefors
xJan Oscar Jansson
xAnders Lahrin

xJörgenTheander
Niclas Sunding

Övrigadeltagare:

Carolina Davidson , kyrkoherde interimsstyrelsen
Henrik Lööv,kyrkoherde ersättare interimsstyrelsen
Lars Kempe, kyrkoherde SödraVings pastorat

Justering:

Sofia Levander och Barbro Andersson utses att jämte ordförande justera
protokollet.

Justeringens plats:FörsamlingsexpeditionenUlricehamn
Underskrifter:

Sekreterare^^^feo^':^^
..Gunnar Andersson
/<

Ordförande..^

>^ £ '^ (_,.<^^6^^<2^-t;!
Birgit Andersson

Justerande...... . ~-'f/"^.

Sofia Levander
Justerande.
Barbro Andersson
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INTERIMSDELEGERADE
PROTOKOLL 2019-10-23
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRAVINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT
ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ: Interimsdelegerade Redvägs församling, Södra Vings pastorat och
Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum

2019-10-23

Datum för anslags uppsättande

Datum föranslags nedtagande
Förvaringsplats för protokollet

Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn,
Kyrkans Hus Hökerum,

Exp. Prästgården Blidsberg

Underskrift.

§ 31 Mötet öppnas.
Ordföranden Birgit Andersson hälsar ledamöterna välkomna till ID:s höstsammanträde.

l mötets inledning berättade Tommy Johansson om verksamheten som bedrivs i Kyrkans
Hus och kh. Lars Kempe höll en inledande andakt med bön för sammanträdet. Ordf.
förklarade därefter mötet för öppnat.
§ 32 Upprop

OrdförandeBirgitAndersson förrättarupprop.
§ 33 Frågaom mötets behörigautlysande.
Personlig kallelse med dagordning har skickats och anslag har varit uppsatt på tre platser.
Interimsdelegerade (ID) beslutar att mötet därmed varit behörigt utlyst.
§ 34 Val av två justerare och rösträknare.

ID beslutar att välja Sofia Levanderoch Barbro Andersson till justerare.
§ 35 Fastställandeav föredragningslistan.
ID fastställer föredragningslistan enligt förslag i kallelsen.

§ 36 Rapport från interimsstyrelsen.
Helge Hesslefors, ordförande i interimsstyrelsen informerade om interimsstyrelsens arbete
hittills. Tre sammanträden har hållits, och en styrelsedag genomfördes den 14 september på
Åsundsholm. En vision har tagits fram för det kommande pastoratet:
"Svenska kyrkan i Ulhcehamns pastorat
är en levande kyrka som talar tydligt om Jesus Kristus,
är närvarande i människors liv,

värnar om varje del och tar nytta av helheten"
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PROTOKOLL

2019-10-23

REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRAVINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT
Tankar och idéer om den kommande organisationen har börjat komma fram, än så länge i en
fri diskussion. Kyrkoherden i interimsstyrelsen har fått i uppdrag att se över frågan och
komma med förslag på en möjlig organisation.

En tidsplan hartagits fram, se separat paragraf.
En fastighetskommitté är tillsatt och en kyrkogårdskommitté är på gång att tillsättas för att
förbereda frågor inom resp. område till interimsstyrelsen.
Jenny Nyberg, kommunikatör inom nuvarande Ulricehamns pastorat, har fått utökad tjänst
för att kunna vara interimsstyrelsen behjälplig med information.
En grafisk symbol har tagits fram för interimsarbetet "den uppåtgående solen".
§ 37 Informationsärenden.

Carolina Davidson, kyrkoherde i interimsstyrelsen, delgav sina reflektioner från samtalen
med de olika personalgrupperna som hon haft tillsammans med Gunnar Böhm (HR
ansvarig). Samtalen har skett med varje grupp för sig, och då har all personal inom resp.
grupp från alla tre pastoraten deltagit. Grupperna är:
Kyrkomusiker
Barn- och ungctomsanställda

Diakoner
Präster

Vaktmästare

Administrativ personal

Samtalen har skett i en positiv anda. Förväntningar och farhågor inför samgåendet, plus och
minus med nuvarande organisationer, organisationsformer m. m. har berörts. Några mindre
"delgrupper" har bildats för specifika frågor. Samtalen kommer att fortsätta.
Kommunikationspolicy kommer att behandlas senare, då kommunikatören ej var närvarande.
§ 38 Mandat för interimsstyrelsen och interimsdelegerade.
Informerades om mandatet som nuvarande tre pastorat lämnat till interimsstyrelsen och
interimsdelegerade. Mandatet som har följande lydelse är hämtat från interimsstyrelsen
protokoll 2019-10-09 §41:
"Inför sammanläggningen av Redvägs församling. Södra Vings pastorat och Ulricehamns
pastorat har Interimsdelegerades styrelse mandat att föreslå de åtgärdersom behöver vidtas
för nära samverkan under tiden fram till ikraftträdandet l januari 2022. Samverkan kan t ex

bestå av långtgående organisatoriska, ekonomiska och personalrelaterade åtgärder. ID:s
styrelse kan utgå ifrån att kyrkoråden efter samråd ställer sig bakom de åtgärdsförslag som
kommer från ID och bär sitt ekonomiska och pastorala ansvar för åtgärden. ID:s styrelse har
mandat att tillse en nära samverkan även på kort sikt och föreslå organisatoriska åtgärder
för att denna samverkan ska komma till stånd."

Interimsdelegerade beslutade att mandatet med detta är tillkännagett.
§ 39 Tidplan.

Helge Hesslefors informerade om den tidplan/arbetsplan som interimsstyrelsen tagit fram
och beslutat 2019-10-09, §42. Bilaga 1 till protokollet. Tidplanen ska ses som en
målsättning som kan vara ändringsbar. l diskussionen framkom frågor och synpunkter om
hur "skuggbudgeten" kan göras, om effektiviseringsmöjligheter finns, hur vi hanterar
vakanser, förslag på gemensam budgetberedning m. m.
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INTERIMSDELEGERADE
PROTOKOLL 2019-10-23
REDVÄGSFÖRSAMLING,SÖDRAVINGSPASTORATOCH ULRICEHAMNSPASTORAT
§ 40 Val av valnämndens ledamöter och ersättare.

Valberedningen lämnar följande förslag till ledamöter och ersättare genom ordf. Ingvar
Klassan:

Ledamöter

Johan Hallman

Redväg

Alf Svensson
Elsa Arnesson
Liselotte Andersson

Redväg
Redväg
Södra Ving
SödraVing

Bengt Johansson
JörgenTheander
Tage Öländer

Ulricehamn

Ulricehamn

Lars Neuman

Ulricehamn

Berith Gunnarsson
Mats Enander

Ulricehamn
Ulricehamn

Ersättare

IreneAndersson
Ingrid Öhlund

Redväg
Södra Ving

Christina Johansson (S Säm)Ulricehamn
Birgitta Pettersson
Ulricehamn
Ingbritt Brunnemyr
Ulricehamn

Interimsdelegerade beslutade enligt förslaget.
Barbro Andersson anmälde jäv, och deltog ej i beslutet.
§ 41 Val av ordförande och vice ordförande i valnämnden.

Valberedningen lämnarförslaggenom ordförandeIngvar Klassan:
Till ordförandeföreslåsJohan Hallman, Redväg och till vice ordförandeföreslåsLiselotte
Andersson, Södra Ving.
Interimsdelegerade beslutade enligt förslaget.
Barbro Andersson anmälde jäv, och deltog ej i beslutet.
§ 42 Inkallelseordning av ersättare i valnämnden.

ID beslutar att ersättare sätts in efter ordningen i listan i detta protokoll så att ersättareför
varje pastorat först söks bland pastoratets ersättare. Om sådan ersättare inte finns sökes
ersättare i hela ersättarlistan i ordning uppifrån och ned.
§ 43 Arvodesärenden

Vid ID sammanträde2019-05-08beslutades om arvoden. Dagensärendegällervissa
kompletterande arvoden. Val- och arvodesberedningen lämnarförslag genom ordförande
Ingvar Klassan, arvodena tillämpas retroaktivt från resp. uppdrags början:
Ordförande/sammankallandeinterimsstyrelsens fastighetskommitté0, 25 prisbasbelopp
årligen.

Ordförande/sammankallandeinterimsstyrelsens kyrkogårdskommitté:
Om anställd, lön enligt ordinarie rutin
Om förtroendevald, samma arvode som fastighetskommittén.

Inläsningsoch deltagararvoden interimsstyrelsens AU 1, 15 % av pbb per sammankomst.
Inläsningsoch deltagararvoden interimsstyrelsens fastighetskommitté, kyrkogårdskommitté
samt ev. tillkommande kommittéer 0, 575 % av pbb per sammankomst.

Vid flera sammanträdensamma dag utgårett arvode, det högre. Resersättning gäller.
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INTERIMSDELEGERADE
PROTOKOLL 2019-10-23
REDVÄGS FÖRSAMLING, SÖDRAVINGS PASTORAT OCH ULRICEHAMNS PASTORAT

Val- och arvodesberedningen föreslår även att samtliga arvoden som gällt 2019 förlängs att
gälla även för 2020, och att samma procenttal av prisbasbelopp bibehålls för de olika
arvodena.

Interimsdelegerade beslutade enligt förslagen.
§ 44 Tid och plats för indelningsdelegerades sammanträden under 2020.

ID beslutar att 2020 års sammanträden med ID hålls 13 maj i Ulricehamns församlingsgårct
samt 25 november i Gällstadsförsamlingshem. Bådamötena kl. 18.30.
§ 45 Tillkommande ärenden och anmälningsärenden
Inga ärenden förelåg.

§ 46 Avslutning
Ordföranden tackade för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat.

Efter mötets avslutning inbjöd Södra Vings ledamöter till kvällsfika med korv och bröd samt
mingelstund. Ett stort tack till Södra Ving för den trevliga avslutningen.
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Översikthalvårsvis över arbetets inriktning.
2019 andra halvåret:
Vision- upptaktsdag 20190814 Åsundsholm
Verksamhetssamtal "kårvis" inleds.

Styrelsens Fastighetskommitté SFK-Väljsoch påbörjarfastighetsinventering.
Föreslåren tidsplan!

Styrelsens KyrkogårdskommittéSKK-Väljsoch påbörjaröversynav
begravningsverksamheten. Föreslåren tidsplan!
Utbildningsinsatser identifieras.

2020 första halvåret:

Organisation.

Styrelsen arbetar fram en grundstruktur förpastoratets

organisation. Det inbegriper också tankar om förtroendemannastruktur.
Ett underlag för verksamhetsplan utarbetas och därmed också ett
förarbeteför kommande personalbehov.

Lokalförsörjningsplan.Ett underlagtas fram utifrånorganisation,
verksamhetplan och fastighetsinventering.
Gemensam informationspolicv

2020 andra halvåret:

Kyrkoherde.

Rekrytenngarbete med beslut.

Församlingsinstruktionens utvecklingsmål fastställs

Församlingsinstruktionensverksamhetsbeskrivningutarbetas.
Gemensam "skuggbudget" för 2021

2021 första halvåret:

Församlingsinstruktion.

Ny kyrkoherde på plats.

Församlingsinstruktionenfärdigställsoch beslutas
med inriktning mot 2022 01 01.
Organisationen beslutas.

Lokalförsörjningsplanenbeslutas.
2021 andra halvåret:

Budget 2022 En enda budget.
Det nya pastoratet kan beskrivas i vision, målformuleringar,
organisation, verksamheter, lokalbehov, framtidsplanering och ekonomi.

Valdagen september innebär nytt kyrkofullmäktige och nytt kyrkoråd!
Anställning av alla medarbetare genomförd.

2022 01 01 Nya pastoratet firas med en stor fest!
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