
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-04-03  på 

    expeditionen i Båstad 

 

 

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

beslutande: Inger Svensson, Per Wulff, Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström 

   

Närvarande  

ej beslutande: Lars Rosengren, Barbro Johansson 

 

Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 

 

 

  § 48  

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

 

  § 49 

Dagordning Dagordningen godkännes enligt kallelsen med tillägg av en punkt gällande 

  Christer Walthers avsägelse av sina uppdrag. Uppdras åt valberedningen att  

  ta fram förslag på ny ordförande till kyrkofullmäktige. 

  

  § 50 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Lena Lundqvist.  

Justeras onsdag f.m. 11 april på expeditionen.  

  

§ 51 

Sammanfattning &  Med anledning av dagens prostvisitation diskuterar kyrkorådet strategier 

vidare strategi uti- och vägar framåt. Redan sedan tidigare finns listat många uppgifter och  

från samtal med behov som behöver åtgärdas framöver. Visiterande kontraktsprost uttryckte  

kontraktsprosten visserligen att mycket är i god ordning, men vi kunde ändå konstatera att 

ytterligare uppgifter finns att lägga till på listan gällande administration,  

arkiv, diariehantering och kyrkoantikvariska frågor. Under samtalet prosten 

hade med kyrkorådet och medarbetare uttrycktes också tydligt att vi behöver 

hitta nya vägar att som kyrka möta dagens människor. 

 

 Några specifika saker diskuterades. 

 

1. Listan över uppgifter är så lång och stor att vi behöver se vilka 

prioriteringar vi ska göra. Vi behöver besluta vilka uppgifter vi kan köpa in, 

och vilka uppgifter som måste ske av vår egen personal under ledning av 

kyrkoherden.  

 

2. Vad gäller Församlingsinstruktionen finns många saker som ska ingå. En 

sådan är konfirmandverksamheten och en handlingsplan för denna. 

Kyrkoherden har bett ansvarig präst om förslag till utveckling av 

verksamheten. Ett sådant förslag har inkommit. Det innehåller bl.a. vissa 

omändringar av konfirmandsalen så att den blir mindre lik en skolsal och i 

stället anpassas till aktuella konfirmandpedagogiska tankegångar. Ett annat 

är att, som konfirmandriktlinjerna föreskriver, arbeta fram ett konfirmand-

arbetslag som också inkluderar unga hjälpledare och musikalisk kompetens.  

 



Ytterligare en tanke är att lägga om tiderna så att längre träffar med 

möjlighet till mer skapande övningar kan genomföras. Vidare behövs mer 

uteverksamhet av typ pilgrimsdag eller liknande. Lägeralternativet kanske 

också ska ändras till något som t.ex. erbjuder varm kristen atmosfär. 

Kyrkorådet tycker att dessa förslag låter bra och beslutar att be kyrkoherden 

gå vidare med detta och göra de åtgärder som behövs av praktisk, personell 

och innehållslig karaktär. Man beslutar vidare att begära tilläggsanslag på 

100 000:- enligt förslag som kamreren räknat ut, för genomförande av vissa 

delar av detta i år. 

 

3. Mot bakgrund av punkt 1 beslutas att räkna ut kostnad för eventuell 

prästförstärkning och extern hjälp som kan behöva budgeteras och i vissa fall 

begäras tilläggsanslag för, redan i år. 

 

 

 § 52 

Avslutning Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och Sören avslutar med 

textläsning. 

 

 

 

 

 

 

Båstad den 2018-04-03  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Sekr. Evelin Senniksen 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim 

 

 

 

Lena Lundqvist 


