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    Domkyrkoförsamlingens församlingsgård  kl 18.30 –19.30 
 

   Ord. Ledamöter  Ersättare 

 
 Beslutande markeras med X. Icke tjänstgörande ersättare, 

 som är närvarande anges med N. Frånvaro markeras med 0. 

X Lars Zetterlund, ordförande 0 Torgny Jarl 

X Rolf Lundholm X Birgitta Lundholm 

X Christina Meltin Westerlund   0 Britt-Kerstin Wikman 

0 Rolf Rödlund   0 Brita Semb 

0 Ann-Christine Myrgren  0 Fredrik Lundvall 

X Sven-Erik Landgren 0 Anne Wigren 

0 Lena Andersson    

X Staffan Nyström     

X Yngve Wiik     

X Carina Almgren     

0 Ola Svanqvist     

    

0 Ingrid Flodin X Sven Westerlund 

X Rolf Skoglund, vice ordförande 0 Christina Pettersson 

X Jonny Lundin X Karl-Åke Engström 

X Berit Jonsson 0 Iréne Viklund 

X Roland Strömqvist   

X Christer Norberg   

X Karin Högberg   

X Yngve Nilsson   

    

    

    

  

  

 
Övriga deltagande Domprost Kent Nordin, Kamrer Ingela Brelin          34 - 44 §§  

    

Utses att justera   

    

Sekreterare   Paragrafer 34 - 44 §§ 

 Charlotte Westin   

    

Ordförande    

 Lars Zetterlund    

                                        

Justerare    

 Staffan Nyström                                 Rolf Lundholm  

 

ANSLAG/BEVIS 

 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ   Indelningsdelegerade    

 
Sammanträdesdatum  2017-11-13 

 
Datum för   Datum för  

anslags uppsättande    2017-11-  anslags nedtagande      2017-12- 

 

Förvaringsplats för protokoll                                Församlingsexpeditionen 

 

 
Underskrift  ____________________________________________   
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ID   34 §  Öppnande 

 

  Sammanträdet öppnas av ordföranden.   

 

 

ID   35 §  Val av två justeringspersoner tillika rösträknare 
 

   Staffan Nyström och Rolf Lundholm väljs till justerare 

   tillika rösträknare. Justering sker torsdag 16 november kl 13.00 på  

   domkyrkoförsamlingens församlingsexpedition.   

 

 

ID 36 §  Inledning 
 

   Domprosten inleder med en andakt. 

 

 

ID 37 §  Upprop 
    

   Upprop verkställs.  

    

 

ID 38 §  Godkännande av dagordningen 
 

   Indelningsdelegerade beslutar 

 

   att fastställa dagordningen. 

 

 

ID 39 §  Information 

 

   Domprosten informerar om arbetet med verksamhetsplan, budget samt 

   kyrkoordningens bestämmelser om församlingsråd.   

 

   Indelningsdelegerade beslutar 

 

   att  godkänna informationen. 

 

    

ID 40 §  Tillägg till beslut om förtroendemannaorganisation, revisorer 
 

   Indelningsstyrelsen §78/2017 

   Indelningsstyrelsen beslutar föreslå indelningsdelegerade 

   att till tidigare beslut om ny förtroendemannaorganisation för  

    Härnösands pastorat lägga till att revisorsgruppen förutom  

    auktoriserad revisor ska bestå av två ordinarie förtroendevalda  

    revisorer och två ersättare för dessa.  

 

   Forts sid 3 
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   Forts § 40 

 

   Indelningsdelegerade 

 

   Indelningsdelegerade beslutar 

 

   att till tidigare beslut om ny förtroendemannaorganisation för  

    Härnösands pastorat lägga till att revisorsgruppen förutom  

    auktoriserad revisor ska bestå av två ordinarie förtroendevalda  

    revisorer och två ersättare för dessa.  

 

 

      

ID 41 §  Arvodesreglemente 
   Dnr 20/2017-5210 

 

   Indelningsstyrelsen § 79/2017 

   Förslag till arvodesreglemente presenteras. Förslaget bedöms inte  

   medföra några negativa konsekvenser för barn. Jonny Lundin föreslår  

   ändringar på förslaget. Sven-Erik Landgren föreslår ändringar på  

   förslaget.  

   Ajournering begärs. Sammanträdet återupptas.  

   Diskussion förs om kyrkorådets storlek.   

   Förslaget till arvodesreglemente gås igenom paragraf för paragraf och  

   ändringar görs i § 2, 3, 5, 6, 8 och 11. 

   Angående § 4;  

   Jonny Lundin yrkar på liggande förslag med justeringen att 1:e och 2:e  

   vice ordförande i kyrkofullmäktige och kyrkoråd ska ha lika årsarvode  

   på 20% av prisbasbelopp.  

   S-E yrkar att funktionen kyrkofullmäktiges 2:e vice ordförande stryks.  

   Ordföranden finner att det föreligger två förslag till beslut, liggande  

   förslag och förslaget att stryka 2:e vice ordf. i kyrkofullmäktige.  

   Förslagen ställs mot varandra. Ordföranden finner att indelningsstyrelsen  

   beslutar föreslå indelningsdelegerade att 2.e vice ordförande i kyrkofull- 

   mäktige stryks.  

   Christina Meltin Westerlund yrkar att 2:e vice ordf i kyrkorådet stryks  

   samt att funktionerna kyrkofullmäktiges och kyrkorådets vice ord- 

   förande då tillfaller minoriteten. 

   Jonny Lundin yrkar på liggande förslag. 

   Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 2:e vice ord- 

   förande i kyrkorådet stryks. Votering genom handuppräckning begärs av  

   Ingrid Flodin.  

   Jonny Lundin, Ingrid Flodin, Staffan Nyström och Karin Högberg röstar  

   för liggande förslag. Christina Meltin Westerlund, Sven-Erik Landgren,  

   Rolf Lundholm och ordföranden Roland Strömqvist röstar för att 2:e  

   vice ordförande i kyrkorådet stryks. Domprosten avstår från att rösta.  

   Ordföranden har utslagsröst och röstar för att 2:e vice ordförande i  

   kyrkorådet stryks. Ordföranden finner att indelningsstyrelsen beslutar  

   föreslå indelningsdelegerade att 2:e vice ordförande i kyrkorådet stryks. 

   Forts sid 4 
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   Forts § 41 

   Jonny Lundin, Ingrid Flodin, Staffan Nyström och Karin Högberg  

   reserverar sig mot beslutet.      

   Indelningsstyrelsen beslutar föreslå indelningsdelegerade 

   att efter ändringarna anta arvodesreglemente.  

 

   Indelningsdelegerade 

 

   Indelningsstyrelsens ordförande, Roland Strömqvist, delger indelnings- 

   styrelsens förslag till arvodesreglemente. Frågor ställs.  

 

   Jonny Lundin föreslår att ha både en 1:e och 2:e vice ordförande i  

   kyrkorådet. 

   Christina M W vidhåller indelningsstyrelsens förslag till beslut. 

 

   Ordf finner att det finns två förslag, liggande förslag och  

   Jonny Lundins förslag. 

   Ordf ställer förslagen mot varandra. Ordf finner att liggande  

   förslag vunnit.  

 

   Indelningsdelegerade beslutar i enlighet med indelningsstyrelsens  

   förslag till beslut. 

 

 

ID 42 §  Prislista för gravskötsel och plantering 

   Dnr 21/2017-3600 

 

   Indelningsstyrelsen § 80/2017 

   Förslag till prislista för gravskötsel och plantering presenteras.  

   Skötsel grusgrav gäller under förutsättning att det inte ingår i  

   begravningsavgiften. 

   Förslaget bedöms inte medföra några negativa konsekvenser för barn. 

   Indelningsstyrelsen beslutar föreslå indelningsdelegerade 

   att anta prislista för gravskötsel. 

 

   Indelningsdelegerade 

   

   Domprosten delger förslag till prislista för gravskötsel och plantering.  

   Skötsel grusgrav gäller under förutsättning att det inte kommer att ingå i  

   begravningsavgiften.     

 

   Indelningsdelegerade beslutar 

 

   att anta prislista för gravskötsel. 
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ID 43 §  Verksamhetsplan och budget år 2018 
   Dnr 22/2017-6300 

 

   Indelningsstyrelsen § 82/2017 

   Kamreren delger preliminärt resultat för 2017 i domkyrkoförsamlingen  

   och i landsförsamlingar och antal utträden och inträden sedan 2  

   november 2016. 

   Domprosten delger verksamhetsplan för år 2018. Kamreren  

   delger budget för år 2018. Förslaget bedöms inte medföra några negativa  

   konsekvenser för barn. 

   Sven-Erik Landgren yrkar att budgetera arvoden för 10 ordinarie och 5  

   ersättare i kyrkorådet.  

   Indelningsstyrelsen beslutar föreslå indelningsdelegerade    

   att anta verksamhetsplan för år 2018 

   att ändra antal ledamöter i kyrkoråd till 10 ordinarie och 5 ersättare 

    och att förändringarna inte ska leda till ändringar i liggande  

    budgetförslag 

   att anta upprättat förslag till budget för år 2018 

   att fastställa den lokala kyrkoavgiften till 1,27 kronor per skatte- 

    krona, samt 

   att föreslå Kammarkollegiet budget för begravningsverksamheten  

    enligt upprättat förslag.  

 

 

   Indelningsdelegerade 

 

   Domprosten delger verksamhetsplan för år 2018. Kamreren delger  

   förslag till budget för år 2018. 

 

   Indelningsdelegerade beslutar    

 

   att anta verksamhetsplan för år 2018 

 

   att ändra antal ledamöter i kyrkoråd till 10 ordinarie och 5 ersättare 

    och att förändringarna inte ska leda till ändringar i liggande  

    budgetförslag 

 

   att anta upprättat förslag till budget för år 2018 

 

   att fastställa den lokala kyrkoavgiften till 1,27 kronor per skatte- 

    krona, samt 

 

   att föreslå Kammarkollegiet budget för begravningsverksamheten  

    enligt upprättat förslag.  

 

    

ID 44 §  Avslutning 
 

  Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och tackar för visat 

  intresse. 


