
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-05-22   

    på expeditionen i Båstad 

 

 

Närvarande Ordf. Peder Hörup, Vik.kh. Cai Lundberg, Lena Lundqvist, 

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

   

Närvarande  

ej beslutande: Lars Rosengren 

 

Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 

 

 

  § 68  

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

 Cai Lundberg inleder med textläsning. 

 

  § 69 

Dagordning Dagordningen godkännes enligt kallelsen. 

  

  § 70 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Inger Svensson.  

Justeras måndag 28 maj på expeditionen.  

  

§ 71 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och uppdateras. 

 

  § 72 

Antagande av per- Föreligger förslag om personuppgiftspolicy.  

sonuppgiftspolicy Kyrkorådet beslutar godkänna förslaget. 

 

  § 73 

Info om värme- Lars informerar. Offertförfrågningar är ute ang. värmepumpar 

pumpen och källare sista inlämningsdag 25 maj. Finns lite olika förslag på värmekällor värme- 

i ÖK kyrka samt pump, bergvärme, rumpvärme, fläktar till elementen, Lars informerar om  

tilläggsanslag kostnadsläget på dessa olika alternativ. Den 28 maj ska V.P. lära sig om 

fläktar till elementen. 

 

§ 74 

Info rampen till f.g. Inga anbud är inkomna på rampen där sista anbudsdagen var 30 april. 

i Båstad samt  2 företag har meddelat att de kan lämna anbud i mitten på juni p.g.a. tids- 

tilläggsanslag brist, det får vi godta. 

 

  § 75 

Rapport från FKU Ordf. i FKU Lars Rosengren rapporterar att vi kommer att söka KAE för 

 värmepumpen i Ö Karups kyrka, ombyggnad av Ö Karups kyrkas 

källarnedgång samt en ny larmanläggning till kyrkorna. 

 FKU påpekar att arbetet med ny ramp i Båstad ej behandlats i FKU. 

 Revision av reglemente. 

 Hur ska sakristiorna möbleras och textilierna förvaras? 

 



 § 76 

Kollekter hösten Kyrkorådet beslutar följande församlingskollekter för andra halvan av år 

2018 2018: 

 8/7 Skåne Stadsmission 

 15/7 Församlingens diakoni 

 29/7 Operation Smile 

 5/8 Läkare utan gränser 

 19/8 Församlingens diakoni 

 4/11 BRIS 

 11/11 SKUT 

 25/11 Barncancerfonden 

 23/12 Svenska kyrkans internationella arbete 

 25/12 Svenska kyrkans internationella arbete 

 

 §77 

Sammanträdes- Kyrkorådet beslutar följande sammanträdesdagar för andra halvan av år 

dagar hösten 2018 2018: 

 31/5 extra möte i Ö Karup 

 21/8 expen i Båstad 

 25/9 Ö Karup 

 23/10 Båstads församlingsgård 

 20/11 expen i Båstad 

 

 *Ordf. påminner om att fullmäktige sammanträder 12/6 i Båstads förs.gård. 

 

 § 78 

Inför budget 2019 Ordf. önskar påminna om att alla tänker igenom vad som ska vara med i 

budget 2019. Budgetberedningen som består av Sören Trygg, Lena 

Lundqvist, Peter Nilsson och Peder Hörup börjar på sitt budgetarbete efter 

semestern. 

  

§ 79 

Kyrkoherden Vik.kh. Cai informerar att söndagens gudstjänst som firades enligt den nya  

Informerar ordningen, blev jätte bra. 

  

 § 80 

Rådet runt *Kyrkkaffet startar 3 juni i Mariakyrkan och slutar sista söndagen i aug. 

 *Tjärning av Ö Karups kyrktak påbörjas nästa vecka. 

 *Kyrkvärdarna i Ö Karup önskar några högre stolar likt barstolar. 

  Kyrkorådet beslutar uppdra åt kyrkvärdarna att kolla priser och lämna 

förslaget med pris till kamreren. 

 *Vem levererar altarblommorna? 

 *Tackkort har inkommit till kyrkorådet från BRIS. 

 *Domkapitlet har beviljat uppskov av att lämna in församlingsinstruktionen 

till den 31 december 2018 se sammanträdesprotokoll från Domkapitlet. 

 § 81 

Avslutning Ordföranden tackar för ikväll, förklarar sammanträdet avslutat och  

Cai avslutar med bön. 

 

 



 

 

 

 

Båstad den 2018-05-22  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Sekr. Evelin Senniksen 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim 

 

 

Inger Svensson 


