
ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2019-09-04

Plats: Serveringslokalen, Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid: Kl. 16.00-17.40

Omfattning: §§ 69 - 78

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 Klasson, KV
x Sara Carling, KV
x Birgit Andersson, KV

Anders Lahrin, Posk
x Jörgen Theander, Posk
x Berith Gunnarsson, Posk

Inger Henriksson, Posk
x Henrik Lööv, kyrkoherde

ersättare med xx, endast närvarande med

Ersättare:

Monica Brolin, C
Kent-Åke Claesson, Posk

xxx Mats Enander, S
Jan Forsman, S
Thomas Hjalmarsson, Posk

xx Jan Oscar Jansson, Posk
Christina Johansson, KV
Lars Neuman, C

xx Sven-Olof Sandberg, Posk
Niclas Sunding, SD

xxx Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Boje Elebo fastighets- och kyrkogårdschef,

Justering:
Justeringens
plats:

Inge Klasson utses att jämte ordförande justera protokollet.
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^

Underskrifter: Sekreterare... ̂ TWW^.

Ordförande

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

Organ: Kyrkorådet, Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättande
Datum för anslags nedtagande
Förvaringsplats for protokollet
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Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn



ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2019-09-04

§ 69 Kyrkorådets öppnande
Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet med att läsa dagens bön
för kommande sönd 12 e tref., samt bön 218 för sammanträde. Efter en kort presentation
väljs Gunnar Böhm till sekreterare samt Inge Klassan till att jämte ordf. justerare dagens
protokoll.

§ 70 Kyrkogårdsärende:

a) Stiften har beslutat om att riktlinjer för begravningsverksamheten skall tas fram
i alla församlingar och pastorat:
Boje Elebo informerar om att riktlinjerna innebär en beskrivning av nuläge, rutiner och
inriktningbeslut för framtiden. AU föreslår Kyrkorådet att förorda att interimsstyrelsen
får i uppdrag att ta fram riktilinjer för begravningsverksamheten för en gemensam
sådan för framtiden.

§ 71 Fastighetsärenden:

a) Församlingsgården Ulricehamn:
Lokalen där tidigare Boge Musik haft verksamhet föreslås av AU att disponeras av
barn och ungdomsverksamheten. Fastighetskommitten förordar AUs förslag till
lokalanpassningsåtgärder. Fastighetschefen färeslår att 200 000 kr, som finns
budgeterade för akut fastighetsunderhålt under året, kan användas för ändamålet.
KR beslutar i enlighet med förslaget.

b) Gällstad och Södra Sams Kyrka:
Fastighetschefen informerar om alternativ för att driva ombyggnationen av Gällstads

och södra Sams kyrka. Förslag att anlita en projektledare för bygget som kan
samordna olika entreprenörer, arbeta med bygglov, samt en korstnadberäkning med
anbud under hösten. Förmodat förslag framtaget under okt. Beräknad byggstart under
vår/sommar 2020.

c) Hössna och Gullereds kyrkor:
Fastighetschefen informera att arbetet fortgår med efterfrågad belysning av Hössna
och Gullereds kyrkor. Fastighetskommittéen får i uppdrag att ta fram underlag med
kostnadsberäkning.

d) Gräsryd:
KRs ordf. informerar om fastighetskommitténs utkast angående försäljning samt
kommande förvaltning av medlen gällande fastigheten Gräsryd. AU har beslutat att
diskutera med Församlingsrådet i Hössna innan bearbetning och ärendet tas till KR
för beslut

e) Lekplatser i Hössna och Tvärred
Det finns ett önskemål att lekplatser iordningsstätls i anslutning till prästgård
respektive församlingshem på nämnda platser. Beslut om att ta fram kostnadsförslag
med finansiering av fondmedel.

f) Hyror:
Kyrkoherden informerar om hyror och regler för uthyrning av lokaler. AU föreslår KR
att besluta om differentierade hyror införs, samt ändring av vissa formuleringar, enligt
Kh Henriks förslag. KR beslutar i enlighet med Kyrkoherdens förslag.

c
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§ 72 Interimsärende:
AU föreslår att KR tar beslut enligt formulering i AU-protokoll § 69. Efter klargörande
av formuleringar beslutade KR i enlighet med den skrivna texten.

§ 73 Personalärenden:

a) Anställningar gjorda och kommande: Kyrkoherden informerar om de nya
anställningar som är klara och tillsatta enligt tidigare beslut samt om de rekryteringar
som är på gång.

b) Friskvårdsbidrag
Kh Henrik föreslår att friskvårdsbidraget höjs från 1 000 kr till 1 300 kr och att beslut
tas i budget för kommande år. Som grund betonas vikten av friskvård hos personalen,
och att summan legat still under flera år samt att man i Södra Vings pastorat och
Redvägs församling har en högre summa . Kyrkorådet beslutar i enlighet med
förslaget.

§ 74 Verksmhetsfrågor:

Andlig fördjupning. Kyrkoherde Henrik informerar om ny kommande verksamhet i
Hössna prästgård.

§ 75 Budgetarbete
a) Information om vikten av att tydliggöra och insända äskningar av fondmedel från

församlingssråd och lokala råd inför budgetarbetet.

b) KR beslutar att i enlighet med Grönahögs lokala råds protokoll 2019-05-02 §6
använda medel ur Filip Anderssons fond.

c) Information enligt AUs protokoll att i budgetarbetet kommer Lena Fredriksson från
GAS servicebyrå till AU 9/10, KR 16/10 och KF 6/11.

§ 76 Profiljacka
Påminnelse av Kh om att jacka fortfarande kan beställas.

§ 77 Övriga frågor:
a) Information om pågående besök av representanter från vänförsamlingen i Voi.

b) Ansökan om permutation avseende Gunhild Häggs fond:
KRs-ordf. informerar om regler för permutation. Pastoratets ekonom samt revisor har
sett över reglerna. KR beslutar att ge i uppdrag åt KRs ordf. och vice ordf. att föra en
fortsatt diskussion med FR och kommittén för fonden i Hössna. Om permutation är
möjlig, kan KR tillstyrka det förfarandet.

c) Köp av antependium
Beslut att låta Hössna församlingråd inköpa ett antependium till Hössna kyrka med
fondmedel.

§ 78 Mötets avslutande
Orföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet.
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