
ULRICEHAMNS PASTORAT
Kyrkorådet

PROTOKOLL
2019-10-16

Plats: Serveringslokalen, Församlingsgården, Storgatan 28, Ulricehamn

Tid: Kl. 16. 00-19. 00

Omfattning: §§ 79 - 92

Beslutande: Markerade med x, tjänstgörande ersättare med xx, endast närvarande med
XXX.

Ledamöter:

x Helge Hesslefors, Posk,ordförande
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 Birgit Andersson, KV
x Anders Lahrin, Posk
x Jörgen Theander, Posk
x Berith Gunnarsson, Posk
x Inger Henriksson, Posk
x Henrik Lööv, kyrkoherde

Ersättare:

xxx Monica Brolin C xx går in18:20 för S Carling
xxx Kent-Åke Claesson, Posk xx går in 18:35
för J Theander

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

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

xxx Sven-Otof Sandberg, Posk
Niclas Sunding, SD

xx Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Boje Elebo fastighets- och kyrkogårdschef,
Lena Fredriksson Servicebyrån GAS § 81-83
Gunnar Böhm HR

Justering:

Justeringens
plats:

Sara Carling samt från § 87 Inger Henriksson utses att jämte ordförande
justera protokollet.

Församlingsexpecytionen

Underskrifter: Sekreterare
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Ordförande... ̂ i!^i^£

Gunnar Bcihm /
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Helge Messlefof-s /.

Justerande..... ^^. L<^^......<^^<^^^>^
Sära Carling §§ 79-86 och tnger'1-lenriksson för §§ 87-93

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

Organ: Kyrkorådet, Ulricehamns pastorat

Sammanträdesdatum 2019-10-16
Datum för anslags uppsättande
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Kyrkoarkivet, Västra Kyrkogatan 3 B, Ulricehamn

Underskrift.

§ 79 Kyrkorådets öppnande
Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och öppnar mötet med att inleda med bön från
tacksägelsesöndagen. KR beslutade att Sara Carling jämte ordf. justerare dagens
protokoll. Tilläggsbeslut att också låta Inger Henriksson justera protokollet utifrån att Sara
Carling måst lämna mötet under § 85

§ 80 Kyrkogårdsärende:
Inga ärenden fanns att lyfta på dagens KR

§ 81 Budget 2020
Lena Fredriksson från Servicebyrån - GAS föredrog Som för AU tidsplan, bugetprocess
från förberedande arbete till beslut. Sammanfattning av budgetförutsättningarna inför
2020 och kommande budgeterat resultat + 7 696 tkr, varav försäljning av Ansgarsgården
på 11 000 tkr är inräknat. Presentation av budgeterade intäkter och kostnader. Betoning
på kyrkoavgiftens betydelse som största intäktspost samt största kostnadspost som är
församlingsverksamheten.
Begravningsverksamhetens nettokostnad är beräknad till 10 288 tkr, vilket är avstämt med
begravningsombudet.
Frågor kring budgeten diskuterades.
Budgeten är förhandlad enligt MBL med fackliga organisationerna KyrkA, Kommunal,
Lärarförbundet och Vision.

Beslut: Kyrkorådet beslutar att lägga fram den föreslagna budgeten för 2020 till
Kyrkofullmäktige för beslut den 6 november.

§ 82 Kyrkoavgiften
Kyrkorådet beslutar föreslå Kyrkofullmäktige om att besluta om en kyrkoavgift på 1, 24Kr
för 2020.

§ 83 Målkapital
Kyrkorådet beslutar att föreslår kyrkofullmäktige att fatta beslut om ett målkapital t. o. m.
2021-12-31 med 35 000 tkr

§ 84 Byte av revisionsbyrå
KR beslutar enligt AUs förslag att byta revisionsbyrå från PVC till Grant Thornton till
kommande år och därmed följa nuvarande revisor.

§ 85 Fondmedel
Kh Henrik Lööv härför AU arbetat fram ett förslag om ordning för användande av gamla
gåvomedel. Kyrkorådet beslutar i enlighet med AUs förslag.

§ 86 Placering och förvaltning av likvida medel
KRs ordförande Helge Hesslefors föredrog ärende om förvaltning och placering av likvida
medel där ordf. tillsammans med vice ordf. Lars. Erik Josefson varit i kontakt med
Ulricehamns Sparbank. Ett förslag på placering har tagits fram där den föreslagna
summan är 15 - 20 miljoner kronor. AU har diskuterat olika risknivåer. AU beslutar att
föreslå KR besluta om ett inriktningsbeslut att använda två olika risknivåer, 1-3% tänkt
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avkastning samt 4-5% tänkt avkastning, i proportionen Vt l Vz och att AU:s presidium får i
uppdrag att genomföra placering.

Beslut: Kyrkorådet fattar ett inriktningsbeslut om att låta AU gå vidare och arbeta med
föreslagen förvaltning.

§ 87 Fastighetsärenden

a) Försäljning av Gräsryd: Jörgen Theander föredrar de juridiska förutsättningarna
kring försäljning som framkommit i kontakt med stiftsjuristen samt om
förutsättningarna av ekonomisk förvaltning enligt testamentet. Villkorat är att 4/6
skall hanteras på ett sätt som ger en avkastning enligt testamentet. Stiftet föreslår
att låta pastoratets revisor titta på ärendet för att se vilken väg som är lämplig för
eventuell försäljning och att då samtidigt uppfylla villkor ur testamentet. Diskussion
kring ärendets fortsatta handläggning. AU föreslår KR att gå vidare med att
undersöka förutsättningarna av en försäljning med hjälp revisor för att därefter
kunna fatta beslut om eventuell försäljning. KR beslutar enligt förslaget.

b) Belysning på Gullered och Hössnas kyrkogårdar:
Fastighetschef Boje Elebo föredrar förutsättningarna samt kostnader för belysning
för Gullereds och Hössnas kyrkogårdar. Kostnaderna finns redan i budget för 2020
och KR informerades om ärendet.

c) Belysning av Gullereds kyrktorn
Föredragning av Boje Elebo samt information att kostnaden också här finns i
budget för 2020.

d) Textilkonservering:
Boje Elebo föredrar vilka kostnader som föreligger för vård och reparation av
textilier i Tvärreds, Grönahögs och Finnekumla kyrkor. Beräknad kostnad
191250kr för Tvärreds textilier, 51875kr för Grönahög och 76250 kr för
Finnekumla. KAE kommer att sökas.
Beslut: KR beslutar att låta fastighetschefen söka Kyrkoantikvarisk ersättning KAE
för vård och reparationer av:
Textilier i Tvärreds kyrka med 191 250 kr
Textilier i Grönahögs kyrka med 51 875 kr
Textilier i Finnekumla kyrka med 76 250 kr.

e) Reparation av kyrktak på Stränsereds och Finnekumlas kyrktorn samt för
långskeppet:
Fastighetschefen föredrar ärendet och presenterar kostnaderna. Förslaget är att
söka både KAE och kyrkounderhållsbidrag. Kostnader för Strängsereds kyrkas
kyrktorn, spåntak 407 000 kr, Finnekumlas kyrktorn 547 275 kr och långskeppet i
Finnekumla 395 000 kr.

Beslut: Kyrkorådet beslutar att söka KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) samt
kyrkounderhållsbidrag för reparationer under 2021 i enligt följande;
För Strängsereds kyrkas kyrktorns spåntak med 407 000 kr,
För Finnekumlas kyrkas kyrktorn med 547 275 kr, samt
För Finnekumla kyrkas tak på långskeppet med 395 000 kr.

f) Ljudanläggning i Tvärreds kyrka:
Fastighetschef Boje Elebo föredrar förutsättningarna för ny Ijudanläggning i
Tvärreds kyrka enligt inkomna offerter från Kontorsutrustning i Borås AB och AW
projektpartner ab. Efter utredning av inkomna offerter och samtal med berörd
personal har fastighetschefen arbetat fram ett förslag i samarbete med
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AWprojektpartner AB med en totalkostnad på 307 875 kr med möjlighet till option
på en extra högtalare vid predrikstolen som kan påföras efter provlyssning med en
kostnad på totalt 350500 kr. AU föreslår KR att besluta i enlighet med
fastighetschefens förslag. Efter diskussion i KR där Tvärreds lokala råd framför sin
önskan om att anta offerten från Kontorsutrustning i Borås AB med en kostnad på
436 125 kr, beslutar KR i enlighet med AUs förslag som är en justering från AW
projektpartners offert, men att lägga till extra högtalare som optioner om lokala
rådet tillsammans med fastighetschef upplever att det behövs efter provlyssning.

§ 88 Interimsärende:
Ordförande Helge Hesslefors informera om att pågeende process i interimsarbetet går att
följa enligt interimsstyrelsens protokoll.

§ 89 Personalärenden:

a) Information om anställd diakon.
Kyrkoherden informerar om anställning av ny diakon Erika Erlén som börjar sin
anställning 1 januari 2020.

§ 90 Jullunch i församlingsgården 10 dec.
Kyrkorådets ordförande informerar om gemensam jullunch för anställda, ledamöte och

ersättare i kyrkorådet. Start med en andakt i kyrkan kl. 12:15 och därefter lunch i
serveringslokalen.

§ 91 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

§ 92 Planerade möten
Ordförande informerar om kommande möten. AU 11dec. 2019 och 15 jan. 2020 samt
kyrkoråd 22 jan.

§ 93 Mötets avslutande
Orföranden tackar ledamöterna och avslutar mötet med att vi gemensamt läser

Välsignelsen.


