Svenska kyrkan
ULRICEHAMNS PASTORAT

Plats:

Telefon/videomöte

Tid:

Onsdag 6 maj 2020 kl. 18.30-19.30

Omfattning: §§1-11
Beslutande: Markerade med x, i ledamots ställe tjänstgörandeersättare med xx, endast
närvarande med xxx.
Ledamöter:

Ersättare:

xxx Håkan Dahl

x

Anders Lahrinvice ordförande

xx GunnarÅkeson(JosefinLind)
xx Sara Johansson (G. Bern Antonsson)

x

Mats Enander
Rolf Davidsson

x

Jan Forsman
Charlotta Andersson Nilsson

x

Inge Klassan

x
x

Lars Neuman
Monica Brolin

x

Ingvar Klassan
Lars-Erik Josefson

x
x

Sara Carling
Birgit Andersson

x

Christina Johansson

x

Ingela Sörensen
Eva Granbäck

x

Maritha Wegstrand
Josefin Lind

x

Helge Hesslefors

x

Berith Gunnarsson

x
x
x

JörgenTheander
Inger Henriksson
Kent-Åke Claesson

x

Christina Claesson

x

Thomas Hjalmarsson

x

Jan Oscar Jansson

x

Maria Landgren
Niclas Sunding

Gunilla Bern Antonsson

Aila Kiviharju

Övrigadeltagare: Henrik Lööv, kyrkoherde, Boje Elebo, Kyrkogårds och fastighetschef,
Gunnar Andersson och Kenneth Henningsson, förtroendevalda revisorer
Justering: Utses Lars Neuman och Ingela Sörensen att jämte ordförandeoch vice
ordförandejustera protokollet
Justeringens plats:
Församlingsexpeditionen,Ulricehamn
Sekreterare:.... /.'. ^.. . ?..

'^

Henrik Lööv
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Lars Neuman
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§1
Mötets öppnande
OrdförandeBirgit Andersson förklarar mötet öppnat, hälsaralla välkomna till denna nya
mötesform för Kyrkofullmäktige samt förrättar upprop. Förutom förtroendevalda deltar
revisorerna Gunnar Andersson och Kenneth Henningssson, kyrkoherde Henrik Löövsamt
kyrkogårds-och fastighetschef Boje Elebo.

§2
Val av justerare
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Lars Neuman och Ingela Sörensen att jämte ordförande och vice ordförande justera
protokollet.

§3
Verksamhetsberättelse för år 2019, bilaga 1
Verksamhetsberättelsenvar utsänd med kallelsen. Kyrkoherde Henrik Löövgåräven igenom
huvudpunkterna för pastoratets församlingar och betonar både det arbete som utförs av
församlingsmedlemmaroch av anställda medarbetare. Införarbetet med att hela
Ulricehamns kommun från 1 januari 2022 ska utgöra ett pastorat har medarbetarstaben
förstärkts med en HR-ansvarig och tjänsten som kommunikatör har utökats.
Kyrkofullmäktige beslutar
Att lägga verksamhetsberättelsen för 2019 till handlingarna.

§ 4 Årsredovisning för 2019, bilaga 2
Årsredovisningen var utsänd med kallelsen liksom en länk till den föredragning som
Lena Fredriksson, GAS, gjort för Kyrkorådet.

Årets underskott (-5 585 tkr) beror dels på orgelrenoveringen i Ulricehamns kyrka,
dels på att den budgeterade intäkten för försäljningen av Ansgarsgården ännu ej
kunnat realiserats pga ett överklagandefrån Länsstyrelsen. En mindre del av
underskotten kan dock hänskjutastill den ökandediskrepansen mellan intäkteroch
utgifter. En utmaning som kommer öka de kommande åren.
Kyrkofullmäktige beslutar
Att fastställa resultatet för år 2019 till -5 585 tkr
Att årets förlust förs mot eget kapital
Att fastställa balansräkningenper 2019-12-31 till 75 865 tkr
Att godkännaårsredovisningenför år 2019

§5
Revisionsberättelse, bilaga 3
Revisionsberättelsen var utsänd med kallelsen och föredrogs av revisorerna Kenneth
Henningsson och Gunnar Andersson.
Kyrkofullmäktige beslutar
Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 6 Beviljande av ansvarsfrihet
Kyrkofullmäktige beslutar
Att bevilja Kyrkorådet i Ulricehamns pastorat ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Kyrkorådets ordförande Helge Hesslefors tackar för det förtroende som visats under det
gångna året.
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§ 7 Gravskötseltaxor för år 2021, bilaga 4
Kyrkorådets förslag till gravskötseltaxor 2021 var utsänd med kallelsen. Boje Elebo
informerade dock om att två sidor av dokumentet saknades i utskicket och dessa skickas i

efterhand till Kyrkofullmäktiges ledamöter. Med undantag av ett fåtal smärre förändringar är
taxorna desamma som innevarande år. Detta beror på att Redvägs församling och S. Vings
pastorat har lägre taxor än Ulricehamns pastorat. Inför 2022 ska gravskötseltaxorna hanteras
så att balans sker i avgifterna mellan Ulricehamns pastorat, Redvägs församling och
Ulricehamns pastorat.
Kyrkofullmäktige beslutar
Att fastställa gravskötseltaxor för år 2021 enligt det dokument som presenteras av Boje
Elebo, bil. 4 med rättelse enligt felsummering Skötselavtal 3 år som istället skall vara 3. 615
kr.
Att gravskötseltaxorna hanteras så inför 2022 att balans sker i gravskötselavgifterna mellan
Ulricehamns pastorat, Redvägsförsamling och S. Vings pastorat.

§ 8 Årsredovisningar för stiftelser i Ulricehamns pastorat, bilagor 5-11.
Stiftelsernas årsredovisningar har kontrollerats av våra förtroendevalda revisorer
Kenneth Henningsson och Gunnar Andersson. För tre av fonderna (Ljungbergs,
Halldéns och Johanssons) inskickades till Länsstyrelsen i november 2019 begäran
om tillstånd att få förbruka tillgångarna och inte enbart ränteavkastningen. Skälet är
att det bundna kapitalet är av ringa belopp gentemot det administrativa arbetet som
utförs. Kenneth Henningsson meddelar att positiva svar inkommit angående
Ljungbergs och Johanssons stiftelser. Angående Halldéns stiftelse begär
Länsstyrelsen ett förtydligande.
Kyrkofullmäktige beslutar

Att godkänna redovisningen av stiftelserna enligt revisorernas förslag:
Stiftelsen Maria och Gustaf Ljungbergs minnesfond
Att: årets förlust 700 kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 6 601,86 kr
Stiftelsen Agnes Halldéns fond
Att: årets förlust 450 kr förs mot eget kapital

Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 20 475, 72 kr
Stiftelsen Gustav och Kristina Petterssons donation
Att: årets förlust 850 kr förs mot eget kapital

Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 311 640, 46 kr
Gunhild Häggs stiftelse
Att: årets vinst 11 424 kr förs mot eget kapital

Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 654 311 ,47 kr
Stiftelsen Augusta Johansson minnesfond
Att: årets förlust 450 kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 4395,38 kr
Stiftelsen Filip Anderssons fond
Att: årets vinst 22 692 kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningenfastställs med eget kapital på 557 010, 15 kr
Stiftelsen Emma o Erik Sylvéns minnesfond
Att: årets förlust 1865 kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 13 951, 35 kr
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§ 9 Nästasammanträde i Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige beslutar

Att nästa sammanträdeägerrum torsdag den 5 november 2020.
§10
Information om interimsarbetet

Interimsstyrelsens ordförandeHelge Hesslefors informerar om interimsarbetet.
Omständigheterna omkring Coronapandemin har medfört att varken Interimsstyrelsen eller
Interimsdelegerade har kunnat genomföra sina planerade möten under våren. Enligt
tidsplanen ska emellertid annonsering efter kyrkoherde för hela det nya pastoratet ske. Detta
har förberetts av Interimsstyrelsens arbetsutskott och annons kommer i Kyrkans Tidning 14
och 20 maj samt hemsidestext på Redvägs, S. Vingsoch Ulricehamns hemsidor.
Förhoppningsvis kan ett sedvanligt intervjuförfarande äga rum efter sommaren.
Kyrkoherde Henrik Löövinformerade även att tjänsten som Kyrkogårds- och fastighetschef,
som nu innehas av Boje Elebo, kommer att delas på två renodlade tjänster införbildandetav
det nya pastoratet. Dennaförstärkningkommer till viss del påbörjasunder hösten i
nuvarande Ulricehamns pastorat.
§ 11 Mötet avslutas
Ordförande avslutar mötet och kyrkoherden håller en kort andakt.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet ärjusterat. Justeringen hartillkännagivitsgenom anslag.
Organ

ULRICEHAMNSPASTORAT

Sammanträdesdatum

2020-05-06

Datum för anslags
uppsättande:

Förvaringsplatsför protokollet:

Datum för anslags
nedtagande:
Kyrkoarkivet, V. Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn

Underskrift:

/

/'"

ii it ^

"~5..^
y^
,

