
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-04-25  i 

    Båstads församlingsgård 

 

 

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

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

   

Närvarande  

ej beslutande: Lars Rosengren 

 

Övriga närvarande: Kamrer Maria Hallefält, sekr. Evelin Senniksen 

 

 

  § 53  

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

 Kh Sören Trygg inleder med andakt. 

 

  § 54 

Dagordning Dagordningen godkännes enligt kallelsen. 

  

  § 55 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingvar Ahlström.  

Justeras fredag f.m. 27 april på expeditionen.  

  

§ 56 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och uppdateras. 

 

  § 57 

Årsredovisning Årsredovisningen föredras av kyrkokamrer Maria Hallefält. 

2017  Kyrkorådet beslutar förelägga årsredovisningen till kyrkofullmäktige. 

 

  § 58 

Verksamhetsupp- Verksamhetsberättelse 2017 föredras av kyrkokamrer Maria Hallefält. 

följning 2017 Kyrkorådet beslutar förelägga verksamhetsberättelsen till kyrkofullmäktige. 

 

§ 59 

Rapport om finans- Kamrer Maria Hallefält redovisar uppföljningen av kapitalplaceringar 

iella placeringar 2017, som lägges till handlingarna. 

 

  § 60 

Årsredovisning för Maria Hallefält redovisar årsredovisningen för Stiftelsen Per Hallbergs 

Stiftelsen Per Hall- minne, som skrivs på av kyrkorådet och lägges till handlingarna. 

bergs minne 2017 

 

  § 61 

Rapport om värme- Ordf. i FKU rapporterar att man skrivit om anbudsförfrågan med hjälp av  

pumpen i ÖK kyrka stiftsingenjören. Det blir nog klart först efter semestern. 

 

  § 62 

Rapport ang. ramp Ordf. Peder Hörup informerar att anbudsförfrågan är ute och skall vara 

till Båstads förs.gård inkomna den 30 april. 



  § 63 

Rapport från FKU Ordf. i FKU Lars Rosengren rapporterar att man haft hjälp av 

stiftsingenjören att se hur man kan förbättra källartrappan i Ö K Kyrka. 

 Förslaget är att man ska göra trappan utvändigt. 

 FKU ser över ifall man kan ha storbildsskärmar i Mariakyrkan. 

 Man tittar även på fläktar att ha vid elementen i ÖK kyrka, ska höra med en 

församling som installerat dessa fläktar. 

 Vidare ses slänterna över mot parkeringen på ÖK kyrkogård, då de är en 

arbetsmiljöfara. Arbetsmiljöverket ska konsulteras. 

 Länsstyrelsen har godkänt trädplanteringen på Båstad nya kyrkogård med 

villkor om dokumentation. 

  

 § 64 

Gudstjänstplan Eftersom det ska finnas en gudstjänstplan som bilaga till församlings-

instruktionen, bör en sådan snarast arbetas fram. I gudstjänstplanen ska 

tydligt framgå att det måste firas huvudgudstjänst någonstans i församlingen 

varje söndag och kyrklig helgdag. Vidare ska beslut tas om minsta antalet 

huvudgudstjänst med mässa. Fördelningen av gudstjänsttider och 

gudstjänsttyper med hänsyn tagen till både kontinuitet, variation och 

personalsituation ska finnas med. Man bör också tänka in hur man 

kompletterar med musikgudstjänster och andra gudstjänster på ett sätt så att 

vi inte ”konkurrerar” med oss själva. 

Kyrkoherden fick i uppdrag att snarast arbeta fram ett förslag till gudstjänst-

plan. 

 

§ 65 

Kyrkoherden Kh. Sören informerar att vi kommer att få en pastorsadjunkt i slutet av 

Informerar januari 2019. Joel Jarbo som nu är EFS präst, blir 27/1 präst i Svenska 

kyrkan och får sitt första år som pastorsadjunkt här. 

 *Alla berörda är informerade om utvecklingen av konfirmandarbetet. 

 *Cykel SM kommer att vara på Bjäre 20-24 juni, där start & mål är mellan 

skolan och församlingshemmet i Ö Karup. Vi kommer att låna ut 

församlingens parkeringsplatser för eventet i Ö Karup. 

 *GDPR som är en ny PUL lag träder i kraft 25 maj i år. 

 *Sören har varit på kyrkoherdeträff. 

*Det dröjer innan vi får protokollet från prostvisitationen. Det ska gå via 

stiftet. 

*Personalutfärden går av stapeln 15 maj. Då är det stängt på expeditionen. 

 * Det var en väldigt lyckad konfirmandresa och det tyckte även 

konfirmanderna. 

*Tider för lönesamtal kommer att bokas in snarast. 

*Avtalet med finskspråkig präst har löpt ut och ett nytt kommer att skrivas 

på, som går via Helsingborgs pastorat. 

 *Sören, Lena, Peder och Per har varit på möte med samverkansgruppen på 

Bjäre. På ungdomssidan kan alla tänka sig att samverka. 

 

 

 § 66 

Rådet runt *Fråga om vi inte bör gå över till att läsa Vår Fader? Kh svarar enligt den 

nya kyrkohandboken är det den som gäller fr.o.m. Pingst. 



 *Det kommer att bli 2 dramatiserade kyrkogårdsvandringar i Båstad under 

juni. 

 *En bit fog på golvet är borta i ÖK kyrka, bör åtgärdas snarast då klackar 

kan fastna. 

 *Textilierna i Mariakyrkan har inventerats och en del stolor behöver 

kompletteras. De kostar ca 3.000.- st. och det rör sig om tre eller fyra stycken. 

 Kyrkorådet beslutar godkänna inköpet av stolor. 

 *De kyrkokommunala handlingarna packas och ska lämnas till Landsarkivet 

i Lund. 

 *Peder läser tackkorten som inkommit till kyrkorådet från: 

 Lena Lundqvist som tackar för allt stöd och hjälp vid Bos bortgång. 

Sören tackar för uppvaktningen på sin 60-årsdag. 

 *Christer Walther sitter kvar som ordförande i kyrkofullmäktige. 

 

 § 67 

Avslutning Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och vi avslutar med ”nya” 

Vår Fader. 

 

 

 

 

 

 

Båstad den 2018-04-25  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Sekr. Evelin Senniksen 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim 

 

 

 

Ingvar Ahlström 


