
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-01-22   
    på församlingsexpeditionen i Båstad 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Per Wulff, 
beslutande: Ingalill Jönsen, Lars Rosengren, Barbro Johansson 
   
Närvarande  
ej beslutande: Helene Krook 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
 
  § 1 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 2 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg för punkter på Övriga frågor 

* FAS bokning, * Kartering, * N. Kyrkogårdsdelen i Ö Karup. 
  
  § 3 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingalill Jönsen. 

Justeras måndag 28 januari på expeditionen.  
  
 § 4 
Församlings- Kh. Sören informerar att arbetet med församlingsinstruktionen fortgår. 
instruktionen Stiftet har beviljat uppskov till 30 juni 2019 men målsättningen är att det ska 

vara klart för beslut vid kyrkofullmäktiges sammanträde i maj. 
 Den 29/1 träffas personal och kyrkoråd igen enligt schema men den planerade 

dagen 5/2 stryks. Meddelande om ny dag kommer. 
 
 § 5 
Rapport från val i Ordf. Peder informerar om valet i kyrkofullmäktige den 15/1. 
kyrkofullmäktige *Per Wulff valdes till ny vice ordförande i fullmäktige. 

*Lars Rosengren valdes till ordinarie ledamot i kyrkorådet. 
  * Christer Walther valdes till ny ersättare i kyrkorådet 
  * Per Wulff valdes till ersättare som ombud för SKAO 
 
 § 6 
Val av ledamot till Med anledning av att nuvarande ersättare i FKU Ingvar Ahlström avsagt sig. 
FKU  Valberedningen föreslår Helene Krook till ny ersättare i FKU. 
 Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget och väljer Helene Krook som 

ersättare i FKU. 
 
 § 7 
Gåva Julkrubba Monica Månsson vill gärna skänka en Jenny Nyström Julkrubba till församlingen, 
 med villkoret att den ska visas och inte ligga nedpackad. Bilder på krubban visas. 
 Kyrkorådet beslutar tacksamt ta emot gåvan och skicka tack kort till Monica. 
 
  
 



 § 8 
Församlingens Kyrkorådet anser att församlingens annonsering är spretig och otydlig. 
grafiska profil På uppdrag av AU berättar Evelin om Svenska kyrkans grafiska profil och tanken 

med denna och den gemensamma loggan för församlingar i Svenska kyrkan. 
 Svenska kyrkans logga är en av de tio mest kända ”varumärken” i landet enligt en 

undersökning och den är en hjälp för människor att lätt känna igen församlingens 
verksamhet. Detta gäller såväl vid annonsering i pressen som vid affischer och 
flygblad. Kyrkorådet anser det mycket viktigt att det blir tydligt att det är vår 
församling som är avsändare. 
Kyrkorådet beslutar att Svenska kyrkans gemensamma ”nya” logga alltid ska 
användas vid all form av annonsering, samt att vi ska använda oss av den  
grafiska profilen. 
All annonsering och affischering skall gå via Evelin för godkännande och 
samordning. 

 
 § 9 
Info. uppvärmning  Ordf. Peder informerar att det inte finns något serviceavtal på pannan p.g.a. att 
av församlingsexpen. den är för gammal. Föreslås undersöka alternativ för att ev. installera en 

värmepump istället för gas panna. 
 Kyrkorådet beslutar uppdra åt FKU att undersöka alternativen för beslut under 

försommaren. 
 
 § 10 
Pastorsadjunkten Joel Jarbo kommer den 29/1 för att vara med vid FIN dagen. 
 Sören och Peder kommer att vara med vid vigningsakten i Lund söndag 27/1. 
 Kyrkorådet är välkomna att delta om man önskar. 
 Den 10/2 kommer det att hållas en välkomstgudstjänst i Mariakyrkan med 

efterföljande kaffe i församlingsgården. Alla hjärtligt välkomna då! 
 
 § 11 
Protokoll från  Kh. Sören går igenom protokollet från visitationen den 2018-04-03, 
Prostvisitationen vi konstaterar att vi har en hel del uppgifter som behöver genomföras 

utifrån detta. Se bilaga. 
 
 § 12 
Begravningsavgift Ordf. Peder läser brevet som inkom 2018-12-20 ang. begravningsavgift som  
2019 utbetalts och kommer till viss del att återkrävas. Se bilaga. 
 
 § 13 
Beslut om  Kh. Sören informerar att den nya kontraktsindelningen är klar och kommer gälla  
kontraktsindelning från 2020, då även Brunnby, Höganäs, Allerum och Kulla pastorat ingår i Bjäre. 
 Det nya kontraktet heter Bjäre-Kulla kontrakt. 
 
 § 14 
Kyrkoherden info. * Staffan Henrysson meddelar att han slutar 1/3. Han kommer att avtackas den 

26/1 på personalmötet av personal och kyrkoråd. De uppgifter Staffan haft 
gällande församlingshemmen har lagts på Rita och Madeleine, värdinnorna. 

 Vissa budget uppgifter tar kamrer Maria över, vidare får konsult tas in vid behov. 
 * Klas Rolfsson önskar gå ned i arbetstid till 80 %, vilket kommer att ske 1/2. 
 Monica har idag säsongstjänst vilket motsvarar ca 50 % och kommer att få Klas 

20 % detta motsvarar då en helårstjänst på 70 % med inriktning på inre tjänst. 
Detta är tillfälligt till mätningen på kyrkogården är klar, då utvärdering sker. 
Monica och Rita kommer att ta fram rutiner för kyrkorna såsom inköp och 
kollekter. 



 *Sören Trygg och Peter Nilsson är klara med sina PU samtal. Sammanställning ska 
göras innan info. för kyrkorådet 

 * Lokalt kollektivavtal för flextid är klart och ska förhandlas med facken 6/2. 
 * Personalhandbok bör tas fram, innehållande policys, avtal, regelverk, o.s.v. 
 arbetet är påbörjat. 
 * Mätning pågår och kommer att presenteras i mars. 
 * Expeditionens öppet tider kommer ändras i mars då nya ”Kyrkstöten” kommer. 
 Tiderna ska gälla även på Kyrkogårdsförvaltningen som då förhoppningsvis ska bli 

lättare att nå. 
 Mån, tors, fredag, 10-12, tisdag 14-16 och onsdag stängt. 

* Det har återigen varit en insändare i Bjärenu med sakfel som förra gången. 
 Au har beslutat att inte besvara denna. 
 * På dagens personalmöte kom frågan upp igen om de nya gudstjänsttiderna och 

när dessa ska utvärderas. Utvärderingen kan ju inte göras för tidigt och man 
kanske ska ta hjälp från stiftet. 

  
§ 15 

Rapport från FKU FKUs ordf. Lars Rosengren informerar. från FKU 10/1, se protokoll. 

 Bergvärmen inkopplad fungerar bra men behöver justeras. 

 N. kyrkogårdsdelen i Ö Karup behöver snyggas till. Se egen punkt på  

övriga frågor. 

 Arbeten som ska göras 2019: 

Ö Karups kyrktak ska tjäras. 

Elementfläkt till Mariakyrkan 

P-plats i Ö Karup fortsätter 

Taket på kapellet i Ö Karup ska renoveras 

Ny belysning på Ö Karups kyrkogård 

Ny entré på Båstads nya kyrkogård vid kapellet och maskinhallen samt ny 

anslagstavla. 

 

 § 16 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljningen som genomgås och uppdateras. 

  

Övriga frågor §§17-19 

 § 17 

FAS bokning  Offert har inkommit på kostnad för att få FAS bokning att fungera i vår  

 församling, med lite kringkostnader hamnar det på ca 30 000,- 

  Kyrkorådet beslutar uppdra åt Kh. Sören att gå vidare med detta. 

 

 § 18 

Kartering Kgdschef Peter Nilsson har från Swe-Scan beställt externa konsulttjänster  

 för kartering av församlingens kyrkogårdar och implementering i FAS utan 

föregående beslut i kyrkorådet till en sammanlagd kostnad av 170 000,- . 

Delfaktura på 87 250,-  har inkommit och förfallit men har i avsaknad av 

budgeterade medel och upphandlingsbeslut inte kunnat attesteras och betalas. 

Frågan fördes därför fram till kyrkorådet för avgörande. 

Kyrkorådet beslutar att delfakturan ska betalas och medlen tas från det 

överskott som uppstått efter ej utförd renovering av kyrkogårdsmuren på 

Båstad nya begravningsplats. 

 

  



N. Kyrkogårdsdelen § 19 

N. Kyrkogårdsdelen i Ö Karup ser hemsk ut, bör rymmas upp och fixas till. 

 Kyrkorådet uppdrar åt FKU att undersöka hur området ska ställas i ordning och 

ser till att det omedelbart sätts upp skyltar på området, enligt tidigare beslut. 

 

  § 20 

Rådet runt   * Per meddelar, att Kyrkogårdsteatern som sommaren 2018 gavs på Båstad 

 NBP ska gå i repris under våren vid en konferens på Hotell Riviera Båstad. 

Kyrkorådet var tidigare inte informerad om detta arrangemang och undrar om 

medel finns och vilken personal som är tänkt att medverka eller om det är ideellt 

arbete? 

 * Evelin läser upp tackkort i samband med Kerstin Hörups bortgång från Peder 

med familj. 

 * Det har även kommit in ett tack från Svenska kyrkans internationella arbete, 

där församlingen under 2018 samlat in 51069,- 

 

§ 21 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och vi avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 
 

Båstad den 2019-01-22  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Ingalill Jönsen 


