
ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2019-06-12

Plats: Serveringslokalen, Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid: Kl. 16.00-17.50

Omfattning: §§ 57-68

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande
XXX.

Ledamöter:

x Helge Hesslefors, Posk, ordförande
x Lars-Erik Josefson, KV, vice ordförande
x Rolf Davidsson, S
x Charlotta Nilsson, C
x Inge Klassan, C
x Ingvar Klassan, KV
x Sara Carling, KV
x Anders Lahrin, Posk
x Jörgen Theander, Posk
x Berith Gunnarsson, Posk
Inger Henriksson, Posk
xHenrik Lööv, kyrkoherde

ersättare med xx, endast närvarande med

Ersättare:

Birgit Andersson,
Monica Brolin, C

xx Kent-Åke Claesson, Posk §§57-65
Mats Enander, S
Jan Forsman, S

xxx Thomas Hjalmarsson, Posk
Jan Oscar Jansson, Posk
Christina Johansson, KV

xxx Lars Neuman, C
Sven-Olof Sandberg, Posk
Niclas Sunding, SD

xx Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Boje Elebo, fastighets- och kyrkogårdschef

Justering: Charlotta Nilsson utses att jämte ordförande justera protokollet.

Justeringens
plats: Församlingsexpeditionen

Underskrifter: Sekreterare. ^^^. :. XOÄ^. . kfiu^>a>o.

Britt-Marie Lar§6on

Ordförande.
6-^ 'w^vty^\
Hjelgé Hessleforsy/'

y

Justerande.
Charlotta Nils?öfi

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Kyrkorådet, Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
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§ 57 Kyrkorådets öppnande
Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet med att läsa bön 111 inför
kommande helg som ärTrefaldighetshelg.

§ 58 Tackbrev från Kh em. Ulf Jonsson
Ordförande läser upp brev från Kh em. Ulf Jonsson där han tacksamt tackar för all
uppvaktning vid hans pensionsavgång.

§ 59 Kyrkogårdsärende
a) Asfaltering vid Tvärreds kyrka. KgU 20190506 §20, AU 20190529 §56

Boje Elebo informerar om att ytan mellan kyrkogård och församlingshem i Tvärred
ska läggas om. Kostnaden ska delas mellan begravningsavgift och kyrkoavgift. KgU
och AU förslår kyrkorådet att anlita Asfalterarna för uppdraget.
Kyrkorådet beslutar enligt förslag från KgU och AU.

b) Muslimska gravkvarteret
Boje Elebo informerar om att man har skickat ut information samt haft
informationsmöte med berörda personer. Samma regler på skötsel gäller alla gravar
på kyrkogården vilket lett till att några muslimer har tecknat skötselavtal.

c) Återlämnade gravrätter KgU 20190506 §23
Boje Elebo informerar om återlämnade gravrätter.

§ 60 Fastighetsärende
a) Församlingsgården i Ulricehamn AU 20190529 §57a

Ombyggnadsplanerna har gjort en paus och AU föreslår KR att ge
fastighetskommittén i uppdrag att hitta en ny ambitionsnivå på vad som behöver
göras för att få en fungerade församlingsgård för verksamheternas behov.
Framkommer förslag från Anders Lahrin om att KR bör få en redogörelse över vad
som har hänt, vad pastoratet har erhållit för de 250 000 kr som man betalat
arkitekterna.

Kyrkorådet beslutar dels att ge fastighetskommittén nytt uppdrag enligt AU:s förslag
samt att en intern utredning ska kartlägga vad som har hänt enligt Anders Lahrins
förslag. Kartläggningen ska redovisas på KR:s möte den 4/9.

b) Tvärreds församlingshem AU 20190529 §57b
Boje Elebo informerar om attjordvärmepumpen behöver bytas samt att ny
rördragning måste ske. AU föreslår KR att anta offert från Berglunds Rör på 96 000
gällande jordvärmepump samt gällande rördragning anta offert från Timmele Rör på
33 000 kronor.
Kyrkorådet beslutar enligt AU:s förslag att anta offert från Berglunds Rör samt
Timmele Rör.

c) Gällstad och S Sams kyrka
Boje Elebo informerar om att man har skickat ut intresseanmälan till entreprenörer för
att räkna på arbetet. 6 entreprenörer är inbjudna till kyrkan för att se på projektet.

d) Försäljning av Gräsryd
Jörgen Theander informerar om det fortsatta arbetet med hur pastoratet ska kunna
knyta försäjningsumman till Hössna efter sammanslagningen till nytt pastorat. Kontakt
har tagits med Stiftsjuristen.

e) Församlingshemmens framtid i Åsunden
Jörgen Theander informerar om planerad informationsträff med representanter från
samtliga lokala råd i Åsunden den 23 september.

§ 61 Interimsärende, Kostnadsfördelning AU 20190529 §58
Ordförande informerar om att man har beslutat att varje pastorat tar sin del av uppkomna
kostnader. ^
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§ 62 Personalfrågor
a) Förändringar i snabb takt AU 20190529 § 59a

Kyrkoherden informerar om vilka som nyanställts via kyrkoherdebeslut då pastoratet
är inne i en period av snabba förändringar.

b) Ekonomtjänst AU 20190529 §59b
Kyrkorådet beslutar att utöka befintlig ekonomtjänst till 80%

c) Informatörtjänst AU 20190529 § 59c
Kyrkorådet beslutar att utöka befintlig informatörtjänst till 100%.

§ 63 Verksamheter
a) Kvinnogruppen "Ester" AU 20190529 § 60a

Ordförande informerar om den nystartade kvinnogruppen "Ester", samt att de har
ansökt om ekomoniskt stöd.
Kyrkorådet beslutar bidra med 5000 kr som hanteras av Kh.

b) Internationella kontakter med Oberhaching, Bayern AU 20190529 § 60b
Ordförande visar bilder och informerar om resa med ungdomar till Oberhaching.Stiftet
ställer nu en fråga om pastoratet är intresserade av att fördjupa kontakten enligt ett
utbytesprogram för en grupp anställda. Stiftet står för kostnaden vilket innebär att
pastoratet endast står för missat utfört arbete.
Kyrkorådet beslutar ge Kh i uppdrag att fortsätta arbetet med personalutbyte.

c) Diakonilägenhet AU 20190529 § 60c
Orförande informerar om att AU beslutat att pastoratet står som hyrestagare för en
lägenhet att användas i diakonalt syfte. Detta ska inte medföra några kostnader för
pastoratet.

§ 64 Budgetarbete
a) Placeringsplan AU 20190529 § 61 a

Ordförande informerar om att han och vice ordförande ska ta kontakt med
Ulricehamns Sparbank för att diskutera bästa finasiella placering av pastoratets
pengar.

b) Budget 2020 AU 20190529 §61 b
Ordförande informerar om att en budgetplan är framtagen tillsammans med Lena
Fredriksson, GAS. Hon kommer till AU den 9 oktober, KR den 16 oktober och KF den
6 november för att delta i budgetarbetet.

c) Ospecificerat budgetsanslag
Kyrkorådet beslutar dels att äska inför budget 2020 15. 000 kr som ospecificerat
anslag till varje FR och Lokala råd att användas till oförutsedda kostnader. Kh
attesterar kostnaderna.
Kyrkoråder beslutar dessutom att ge ordförande i uppdrag att tillskriva och
informera samtliga FR och Lokala råd om detta anslag.

§ 65 Profiljackor för personal AU 20190529 § 62
Ordförande informerar om att AU har ställt sig bakom Kh:s förslag att erbjuda personalen en
jacka med pastoratets logotype. Jackan blirförmånsbeskattad.

§ 66 Profiljackor för förtroendevalda
Jörgen Theander föreslår att även förtroendevalda ska få möjlighet att erbjudas profiljacka
med förmånsbeskattning.
Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Jennie att skicka ut en intresseförfrågan om erbjudande
om profiljacka till samtliga förtroendevalda.
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§ 67 Mötesplanering
Ordförande informerar om mötesplanering
AU 28 augusti, 9 oktober (Budget), 6 november
KR 4 september, 16 oktober (Budget), 20 november
KF 6 november (Budget)
Interimsstyrelsen 21 augusti, 14 september
ID 23 oktober
Kyrkorådet beslutar att godkänna mötesplaneringen.

§ 68 Kyrkorådets avslutas
Kh leder ledamöterna i välsignelsen
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och önskar ledmöterna en skön sommar.
Ledmöterna önskar ordförande detsamma.
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