
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2018-09-25  på 
    förvaltningsexpeditionen i Båstad 
 
 
Närvarande Vice Ordf. Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Inger Svensson, 
beslutande: Per Wulff, Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström, Lars Rosengren 
   
Närvarande  
ej beslutande: Barbro Johansson, Helene Krook 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
 
  § 108  
Mötets öppnande Vice Ordf. Lena Lundqvist hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. 

Mötet inleds med en tyst minut för att hedra f.d. kyrkorådsledamot Kerstin 
Hörup som hastigt avlidit, därefter läser Lena Lundqvist en dikt. 

 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 109 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen. 
  
  § 110 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingvar Ahlström. 

Justeras fredag 28 september kl. 10 på expeditionen.  
  
  § 111 
Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och § 98, 2018 Inköp av avfuktare behöver 

egen punkt på dagordningen. § 17, 2018 Skötsel av gravar i ÖK ska strykas. 
 

§ 112 

Rapport från FKU FKUs ordf. Lars Rosengren går igenom FKUs protokoll från förra veckan. 

 Källartrappan i Ö Karup är påbörjad och man är rädd att det kan finnas asbest 

i de gamla rören, undersökning pågår. 

 Tillstånd har inkommit för att få lov att schakta för bergvärme. 

 Dörren till församlingsgården bör bytas, ny punkt läggs till på dagordning 

 Fiber bör grävas in till Mariakyrkan då man får 80 % av stiftet och samtidigt 

kan det dräneras runt kyrkan där man gräver. 

 

  § 113 

Parkering Ö Karup Då arbetet med murarna blivit lite billigare än budgeterat föreslås att detta 

överskott ska gå för att påbörja arbetet med parkeringen i Ö Karup, då man nu 

har möjlighet att få schaktmassor billigt. 

 Kyrkorådet beslutar godkänna förslaget och påbörja arbetet. 

 

 § 114 

TV-skärmar Föreligger en offert på 2 st. tv-skärmar till Mariakyrkan exklusive installations- 

Mariakyrkan kostnad. Kyrkorådet beslutar uppdra åt FKU att inhämta ytterligare två offerter 

och efter utvärdering av anbuden gå vidare till beställning av skärmutrustningen. 

  



§ 115 

Antagande av  Föreligger gudstjänstplan för söndagsgudstjänster med tiderna 

Gudstjänstplan  11.00 i Mariakyrkan och 15.00 i Ö Karups kyrka. Motförslag framläggs 

 med tiderna 10 i Mariakyrkan och 14 i Ö Karups kyrka. Omröstning med 

handuppräckning utfaller med 6 röster för och en emot tiderna 10 och 14. 

 Kyrkorådet beslutar tiderna 10 i Mariakyrkan och 14 i Ö Karups kyrka gällande 

från 1 januari. 

 Ingvar Ahlström reserverar sig mot beslutet. 

 Kyrkorådet beslutar om minst 40 mässor/år vid huvudgudstjänster. 

 

 § 116 

Antagande av  Föreligger omarbetad lönepolicy som har blivit godkänd av facken. 

lönepolicy Kyrkorådet beslutar godkänna lönepolicyn. 

 

 § 117 

Diskussionsmöte Föreslås ett diskussionsmöte om församlingsinstruktionen. 

om församlings- Kyrkorådet beslutar ha ett möte den 17 oktober kl. 18,30 i 

instruktionen Ö Karups församlingshem om där är ledigt. 

 

 § 118 

Nya taxor för uthyr- Föreligger förslag om taxor för uthyrning av församlingshemmen. 

ning av förs.hemmen Kyrkorådet beslutar godkänna förslaget med tillägg för köket i  

 Ö Karups församlingshem med 300.- 

 

 § 119 

Ljusbärare till Förslag om nya ljusbärare till Mariakyrkan som ska stå framme vid 

Mariakyrkan koret. Kyrkorådet beslutar äska 40 000.- i nästa års budget och begära in 

offerter från mer än en tillverkare. 

 

 § 120 

Ny stående punkt Föreslås ny stående punkt på dagordningen – Övriga frågor, som är tänkt 

på dagordningen att vara en punkt där ärenden ska anmälas i förväg, vid genomgång av 

dagordningen. Till skillnad mot -Rådet runt som är mer för kortare information 

och enklare frågor. 

 Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget. 

 

  § 121 

Kyrkoherden  Kyrkoherde Sören Trygg informerar att Annika Ahlström är sjukskriven  

informerar  25% tom. oktober. 

  Nästa stora arbete att ta itu med för AU blir befattningsbeskrivningarna och 

  Församlingsinstruktionen. 

 

  § 122 

Inköp av avfuktare Beslutet om inköp av avfuktare till sakristian i Mariakyrkan, se § 98, 2018 

  på beslutsuppföljningen. Kyrkorådet beslutar att punkten upphävs då annan  

avfuktare för hela kyrkan har införskaffats som räcker för sakristian också. 

 

 

 

 



  § 123 

Ny dörr i förs.gård Då man vid renovering av rampen till församlingsgården upptäckt rötskador 

på dörren, föreslås att ny bredare dörr införskaffas. Kyrkorådet beslutar uppdra 

åt FKU att ta fram förslag och prisuppgifter på ny dörr och att genomföra 

arbetet i samband med arbetet med rampen. 

 

  § 124 

Info. möte i Föreslås att ett informationsmöte ska hållas i Ö Karup för att informera  

Östra Karup församlingsborna om alla arbeten som pågår runt kyrkan. 

  Kyrkorådet uppdrar åt Peter Nilsson och Lars Rosengren att göra detta. 

 

  § 125 

Rådet runt   * Evelin skickar runt schema för att servera gravsmyckningskaffe 2/11 

 Man är välkommen att ringa och sätta upp sig på tider för detta. 

* Helen berättar lite om konfirmandernas första mässa. 

 * Ingvar påtalar att det inte finns något vatten på Ö Karups kyrkogård. 

 * Per tackar Inger för den goda tårtan som hon bjöd på. 

 

§ 126 

Avslutning  Vice Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och vi avslutar med 
välsignelsen. 

 
 
 
 
 

Båstad den 2018-09-25  Vid protokollet 
 
 
 
  Vice Ordf. Lena Lundqvist  Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Ingvar Ahlström 


