
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-03-13  i 

    Östra Karups församlingshem 

 

 

Närvarande Ordf. Peder Hörup, Kh. Sören Trygg, Lena Lundqvist, 

beslutande: Inger Svensson, Christer Walther, Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström 

   

Närvarande  

ej beslutande: Lars Rosengren, Barbro Johansson 

 

Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 

 

 

  § 37  

Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat, 

Kh. Sören Trygg inleder med andakt.  

 

  § 38 

Dagordning Dagordningen godkännes enligt kallelsen. 

  

  § 39 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingalill Jönsen.  

Justeras fredag f.m. 16 mars på expeditionen.  

  

§ 40 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås, uppdateras och läggs till handlingarna.  

 

§ 41 

Rapport från FKU Ordf. i FKU Lars Rosengren rapporterar från sammanträdet 8 mars,  

se FKUs protokoll. Man har tagit upp korset från den fuktiga källaren och 

satt ned en nyinköpt avfuktare. Peter Nilsson söker information om korset. 

Stiftsingenjören kommer den 22 mars, mer info kommer efter det. 

Peter Nilsson vill börja plantera träd på västra sidan av Båstads 

begravningsplats samt mittgången på Ö Karups kyrkogård. 

                

§ 42 

Lägesrapport om  Stiftsingenjören kommer hjälpa till med offertförslag på värmepumpen, 

Värmepumpen i då nya problem med fukt har upptäckts. 

Ö Karups kyrka   

 

  § 43 

Extra kyrko- Kyrkofullmäktigs ordf. Christer Walther önskar ha ett extra sammanträde, 

fullmäktige där man kan lära känna ledamöterna och deras kunskaper. Ledamöterna 

behöver också en föredragning av kamreren om hur budgetarbetet fungerar 

 och kännedom om innevarande budget som det nya kyrkofullmäktige fått 

ärva. Kh. Sören Trygg kollar om vi finner en lämplig dag för detta. 

 

  § 44 

Delegationsbeslut Efter annonsering fick församlingen in 41 sökande till tjänsten som försam- 

anställning lingsvärdinna i Ö Karup. Efter delegation till Peder och Sören har man nu 

anställt Rita Bergenholtz. Rita har arbetat som församlingsvärdinna 

 tidigare och var mest lämpad för tjänsten. Rita börjar den 19 mars. 



  § 45 

Kyrkoherden Kyrkoherden meddelar följande informationer: 

informerar * Prosten Gisela Pernrup har varit på besök i dag och har lagt upp schema 

för prostvisitationen 3 april. Kyrkorådets medlemmar, församlingsvårdande 

personal, kansli och ekonomi samt några från vaktmästeri ska medverka,  

kl. 16-17,30 i församlingsgården för inspiration för arbetet med församlings-

instruktionen. Mässa kommer att ledas av prosten i Mariakyrkan kl. 18.00  

 * Det kommer att bli svårt att bli klar med församlingsinstruktionen till 

sommaren så ett nytt litet uppskov kommer att sökas. 

 * En omvärldsbeskrivning ska göras och några har redan anmält sitt intresse 

men vi önskar även att förtroendevalda är med. 

 * Konfirmandlägret blev inställt i mars pga. dåligt väder. Lägret är redan 

ombokat och kommer att ske den 7-9 april. Programmet blir lite omkastat 

och vi får till ett besök på Svenska kyrkan i Berlin med gudstjänst och lunch. 

 * Onsdag 14 mars ska Evelin, Sören, Annika och Lars på kurs i Ängelholms 

församling om ”Hot och våld”. 

 * Torsdag 15 mars är det konvent för präster och musiker i Ängelholm. 

 * Lena Lundqvist, Annika, Sören och Monica har gått igenom sakristian i 

Mariakyrkan. Monica kommer att vara ansvarig för ordningen i Båstad och 

så småningom ska Rita vara ansvarig för sakristian i Ö Karups kyrka. 

 * Vi har haft en extra personalsamling där vi pratat om hur vi talar om och 

med varandra i personalen. Det var ett givande möte. 

 

§ 46 

Rådet runt * Man undrar varför det inte är en enda söndagsgudstjänst kl. 11 i Maria-

kyrkan i mars? Gudstjänstplan behöver tas fram. 

 * Vårmarknad 24 mars kl. 11 i Båstads församlingsgård. 

 * Kollektsammanställningar till kyrkorna. 

 * Tacksägelse sker numera i båda kyrkor då vi ju är en församling. 

 * Cai är väldigt omtyckt och nu startar han även en samtalsgrupp kring  

”Livet & Tron” i Båstads församlingsgård onsdagar kl. 14-15.30. 

* Svenska kyrkans internationella arbete tackar för församlingens gåvor 

under 2017 som uppgick till 38248.- 

* Guiden som ges ut av Svenska arbetsgivarorganisationen är väldigt bra! 

* Kallelse till Sensus Skåne-Blekinge regionstämma torsdag 19 april i Malmö. 

 

 § 47 

Avslutning Ordförande avslutade sammanträdet och vi avslutar med att läsa 

välsignelsen. 

 

 

Båstad den 2018-03-13  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Sekr. Evelin Senniksen 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 1+1 tim 

 

 

 

Ingalill Jönsen 


