
 
Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige  
i Båstad-Östra Karups församling 2019-01-15  i 
församlingshemmet i Östra Karup 
 
 
Närvarande Ordf. Christer Walther, Christel Eriksson, Uno Henningsson, Barbro Johansson, 
beslutande: Ingalill Jönsen, Helene Krook, Kerstin Larsson, Lena Lundqvist, Marianne Nihlén, 
 Karin Paulsson, Lars Rosengren, Inger Svensson, Josefin Walther, Annika Wulff,  
 Per Wulff 
Närvarande  
ej beslutande:  
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen, Kh. Sören Trygg, kyrkoråds ordf. Peder Hörup 
 
  § 1  
Mötets öppnande Ordf. Christer Walther hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Sören trygg inleder med andakt. Upprop förrättas. 
 
 § 2 
Kungörelse av  Sammanträdet förklaras vara i laga ordning utlyst. 
sammanträdet 
 
  § 3 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med ändring av att punkt 8. *Val till 

valnämnden, ersätts med *Gravskötselavtal 
  
  § 4 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Annika Wulff och Helene Krook 

Justeras torsdag 17 januari på expeditionen.  
  
  § 5 
Val av vice ordf.  Med anledning av att nuvarande vice ordf. avsagt sig, föreslår valberedningen 
i kyrkofullmäktige Per Wulff som ny vice ordf. i kyrkofullmäktige. 
 Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningen att välja Per Wulff 
 till vice ordförande i kyrkofullmäktige. 
 
 § 6 
Kompletteringsval Med anledning av kyrkorådsledamots avsägning, föreslår valberedningen Lars 
till kyrkorådet Rosengren som ordinarie ledamot i kyrkorådet. Vidare föreslås Christer Walther 

som ersättare i kyrkorådet. 
 Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag samt att 
 ersättarna ska ersätta i nedan nämnda ordning: 
 Barbro Johansson 
 Helene Krook 
 Christer Walther 
 

  § 7 

Val av ersättare för Med anledning av avsägning som ersättare till SKAO (Svenska kyrkans arbets- 

ombud för SKAO givare konferens) föreslår valberedningen Per Wulff som ersättare. 

 Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag 

 

 



 § 8 

Gravskötselavtal  Föreligger nya Gravskötselavtal 2019 som är uppräknat med 2,5%, se bilaga 

 Kyrkofullmäktige beslutar godkänna gravskötselavtalen. 

 

  § 9 

Delgivningar *Kh. Sören Trygg informerar att uppskovet för församlingsinstruktionen är  

beviljat till 30 juni. Men den beräknas vara klar innan dess för att antas i nästa 

fullmäktige sammanträde i maj. 

*Den nya kontraktsindelningen är klar och kommer gälla från 2020 då även  

Brunnby, Höganäs, Allerum och Kulla pastorat ingår i Bjäre. 

Det nya kontraktet heter Bjäre-Kulla kontrakt. 

 

§ 10 

Avslutning Vi avslutar med välsignelsen.  

Ordföranden tackar alla som deltagit ikväll och förklarar sammanträdet avslutat. 

  

   
 
 
 
 

Båstad den 2019-01-15  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Christer Walther  Evelin Senniksen 
 
 
 
      Sammanträdestid: 0,5 tim. 
 
   
 

Justeras       
 

 
 
  Annika Wulff   Helene Krook 


