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KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021
Plats:

Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid:

Kl. 18. 00-19. 30

Omfattning: §§ 12-22
Beslutande: Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörande ersättare med xx, endast
närvarande med xxx.
Ledamöter:

x

Birgit Andersson ordförande

x

Anders Lahrin vice ordförande

x

Mats Enander

x

Rolf Davidsson

x

Jan Forsman
Charlotta Andersson Nilsson

x

Inge Klassan

x
x

Lars Neuman
Monica Brolin

x

Ingvar Klasson

x

Lars-Erik Josefson

x

Sara Carling

x

Christina Johansson

x

Ersättare:
xxx Håkan Dahl

xx
xx
xx
xx

Maja Hellqvist (J. Lind)
Sven-OlofSandberg (Helge H)
Sara Johansson (Thomas H)
Eren Svensson (Eva G)

xx Ingela Widell (Kent-Åke C)

Ingela Sörensen
Eva Granbäck

Maritha Wegstrand
Josefin Lind

Helge Hesslefors
x

Berith Gunnarsson

x
x

JörgenTheander
Inger Henriksson
Kent-ÅkeClaesson

x
x

Christina Claesson
Gunilla Bern Antonsson

Thomas Hjalmarsson
Jan Oscar Jansson

Maria Landgren
Niclas Sunding
Aila Kiviharju

Övrigadeltagare: Henrik Lööv,kyrkoherde, Boje Elebo, kyrkogårds-och fastighetschef,
David Gyllingsten redovisningskonsutt, Gunnar Andersson revisor, Kenneth Henningson
revisor.

Justering:

Utses Inger Henriksson och Ingela Sörensen att jämte ordföranden justera
protokollet tisdagen den 21 maj kl 15. 00
Justeringens
plats:
Församlingsexpeditionen, Ulricehamn
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Britt-Marie Larsson
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.

Ä/

JusterandeL^^f. rZ^W^^
Inger Henriksson

Ingela Sörensen

ULRICEHAMNS PASTORAT

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

KYRKOFULLMÄKTIGE 2018-2021

2019-05-15

§12
Inledning

Ordförande Birgit Andersson öppnar sammanträdet genom att hälsa samtliga ledamöter
välkomna med ett speciellt välkomnande till David Gyllingsten, Gunnar Andersson, Kenneth
Henningsson, Henrik Löövoch Boje Etebo.

§13

för 2018

Årsredovisningen var utsänd med kallelsen och David Gyllingsten går igenom årsredovisning
för begravningsverksamheten samt pastoratets övriga verksamheter för 2018
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa resultatet för år 2018 till 4 773 tkr
att fastställa balansräkningen per 2018-12-31 till 78 825 tkr
att godkänna årsredovisningen för år 2018, bilaga 1
att överskottet läggs till det egna kapitalet
Ordförandetackar David för en väl genomförd presentation

§14
Årsredovisning för år 2018, Stiftelser
Revisor Gunnar Andersson informerar om deras arbete med stiftelserna och uppmanar

pastoratet att fortsätta sitt arbete med begäran om permutation av de mindre stiftelserna.
Ordförande föreslår att revisionsberättelserna läggs till handlingarna och att kyrkofullmäktige
beslutar enligt KR:s förslag §48.
Kyrkofullmäktige beslutar
l enlighet med ordförandes förslag

§15
Beviljande av ansvarsfrihet

Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter för räkenskapsåret 2018.
Kyrkofullmäktige beslutar

att bevilja ansvarsfrihetför räkenskapsåret2018
Kyrkorådets ledamöter deltager inte i beslutet.
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§16
Gravskötseltaxor

Boje Elebo informerarom beslutad höjningav gravskötseltaxormed 1 ,8%. Till detta kommer ett
förslagfrån kyrkogårdsutskottet på 2 x grästrimningsavgiftangåendeskötsel av muslimska
gravar som ofta består av en gräsklädd kulle.
Kyrkofullmäktige beslutar

att ta beslut om gravskötselavgiftförmuslimska gravartrots att ärendetej har beretts i
kyrkorådet
att godkänna kyrkogårdsutskottets förslag på 2 x grästrimning

att fastställa övrigagravskötseltaxorenligt kyrkorådets beslut § 28b

§17
Information om tjänst som HR-ansvarig

Kyrkoherden informerarom att tjänsten harvarit utannonserad och man erhöllfyra sökande,
varav en är erbjuden tjänsten. Medel till tjänsten tas från icke utnyttjad komministertjänst.
§18
Information om diakonitjänster
Kyrkoherden informerar om att 2 ledigförklarade tjänster som diakoner pga pensionsavgångar
har blivit tillsatta. En med huvudansvar för Åsundens församling och en i Ulricehamn.
§19
Information om pågåendearbete med indelningsförändring
Ordförandeinformerarom att den 1 januari 2022 bildas ett nytt pastorat tillsammans med S
Vings pastorat och Redvägsförsamling. Interimsdelegeradehar hafttvå konstituerande
sammanträdenoch utsett ledamötertill styrelse, som har sitt första möte den 22 maj. Ansvarig
kyrkoherde har utsetts av stiftet, kyrkoherde Carolina Davidson med kyrkoherde Henrik Lööv
som ersättare.

§20
Information om arbetet med ombyggnaderna av Församlingsgården i Ulricehamn och
Gällstad o S. Säms kyrka

Boje Elebo informerar om att budgeten för ombyggnation av församlingsgården har ökat med
70% pga av byggnadens nuvarande status. Man hartryckt på "pausknappen"föratt se över
vilka grundbehov som måste åtgärdas och se över planerna för att få ner kostnaderna.

Närdet gällerGällstad o S.Sämskyrka har länsstyrelsen godkäntbyggplanerna. Dådet
tillkommit nya önskemål ska ett nytt möte hållas med länsstyrelsen för att förankra

förändringarnavarefter man räknarmed att påbörjaupphandling av tjänster.

§21

Information om orgelinvigning
Kyrkoherden informerarom orgelinvigning i Ulricehamns kyrka den 9 juni. Därutöverkommer

det att vara konserter under en längre period. Arbetar även på att anordna "after work" med
orgelmusik.

§22
Avslutning
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat varefter kyrkoherden håller en kort andakt med
bön.
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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