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§104 Kyrkorådets öppnande
Ordförande hälsar ledamöterna välkomna och Kyrkoherden läste inledningen av den
gångna söndagen evangelietext från Lukas 12:35-40, och påminde om Jesu ord att "fästa
upp era kläder och hålla lamporna brinnande", följt av bön för mötet.

§ 105 Kyrkogårdsärende:
a) Kyrkogårdschefen föredrar ärende från Kyrkogårdsutskottet om att kyrkogårdsmurarna

på Vists kyrkogård och kyrkparken vid Ulricehamns kyrka behöver läggas om.
Omläggningsarbetet är planerat till 2020 för de delar av murarna som är i behov, l
kyrkparken kan något av träden behöva tas ned för att inte påverka muren i framtiden.
l budget finns 200 000kr för vardera muren. Två av tre tillfrågade entreprenörer har
lämnat anbud. Steinstö Entreprenad och Tolkens trädgrdsanläggningar, (se bilagor).
Kyrkogårdsutskottet beslutar föreslå Kyrkorådet
Att: anta Steinstö entreprenads anbud för Vists kyrkogård och Kyrkparken.
Att: besluta att det budgetutrymme som inte används för Vists kyrkogårdsmurar får
användas till eventuellt tillkommande arbete i kyrkparken, samt
Att: söka tillstånd hos länstyrelsen för möjligheten att ta ned träd i samband med
arbetet.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkogårdsutskottets förslag.

b) Information från kyrkogårdsutskottet om arbetet med att ta bort stora stenar som
genererar stora kostnader då en entreprenör behöver anlitas. Samtidigt kostar skötsel
runt dessa stenar också pengar. Beslut om framtida hantering diskuteras i
kyrkogårdsutskottet.

§106 Fastighetsärenden

a) Församlingsgården i Ulricehamn:
Fastighetschef Boje Elebo informerar om de mindre anpassningar som gjorts för att
anpassa lokalen för verksamhet. Bl. a. har man öppnat två väggar till gamla
affärslokaler med ingång från storgatan. AU har gett fastighetskommittén i uppdrag att
ta fram förslag till kostnadsanpassade renoveringar i prioriterad ordning på lång sikt.
Bl. a. behöver ytskikt och andra uppfräschningar att göras initialt. Förslag från Anders
Lahrin om att involvera ungdomar i vissa arbeten i de lokaler de skall använda.
Förslaget finns redan från ledare och ungdomarna själva. Jörgen Theander upplyser
om att ett långsiktigt arbete med bl.a. renovering av ventilation m. m. kommer att vara
mer kostsamt, men nödvändigt.

b) Gältstad och Sö.Säms kyrka:
Boje Elebo informerar om att anbudsförfarande är påbörjat.

c) Information om drifts och underhållskostnader
Boje Elebo föredrar att Interimsstyrelsens fastighetskommitté redan börjat titta på
behoven. Det beöver göras en översyn för samtliga lokaler i alla tre pastoraten.
Renoveringsbehov, underhåll och driftskostnader för kyrkor och församlingshem. Det
finns även egna behov i Ulricehamns pastorat där församtingsråden får inkomma med
synpunkter på behov.

d) Fönsterrenovering av Tvärreds kyrka:
Fastighetschef Boje Elebo presenterar de anbud på renovering av fönster som
inkommit.Två anbud är lämnade. AU föreslår Kyrkorådet att besluta om att anta
Dekormästers anbud. KAE sökt för 75%

Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med AUs förslag. ^ -A
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e) Renovering av port i Tvärreds kyrka:
Presentation av anbud från fastighetschefen. AU föreslår kyrkorådet att anta anbud
från Dekormäster. KAE sökt för 75%
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med AUs förslag.

f) Takrenovering klocktorn i Timmele:
Presentation av anbud från samma företag som i d) och e). AU föreslår kyrkorådet att
anta Dekormästers anbud. KAE sökt för 75%
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med AUs förslag.

g) Försäljning av Gräsryd:
Kyrkorådets ordförande Helge Hesslefors föredrar ärendet och om vikten av att skapa
ett underlag för ett beslut där alla kan vara eniga i kyrkorådet. Kyrkorådet tog vid förra
mötet ett beslut om att undersöka revisorens syn på villkor av en eventuell försäljning.
Fastighetschefen fick uppdraget men har i det ärendet inte hunnit prata med revisorn
ännu. En skrivelse har inkommit från Charlotta Nilsson om att utreda förutsättningarna
för att behålla skogen och att stycka av hus med tomt, samt att undersöka de juridiska
förutsättningarna ytterligare om vad som är tillåtet utifrån arvstext.
Idag vill kyrkorådet tillägga vad alternativet till försäljning är. Kyrkoherden
sammanfattar det i tre förslag 1. Att behålla fastigheten i nuvarande form. 2. Att sälja
delar av fastigheten med hus och mark samt stycka av och behålla skog. 3. Att sälja
hela fastigheten.
Jörgen Theander frågar mötet om att redan idag besluta om alternativet att stycka av
en del av fastigheten och sälja den delen där det finns en intresserad köpare sedan
flera år tillbaka som dessutom är villig att stå för avstyckningskostnaden. Diskussion
om att sälja nu eller att invänta kontakt med revisorn. Jan Oscar Jansson påminner
om att gruppen som arbetat med försälningen föreslagit försäljning av hela fastigheten
och att låta köparen få stycka av och sälja delar om denne väljer det.
l enlighet med beslut från föregående möte att fastighetschefen skall kontakta revisorn
för att inhämta dennes syn på ärendet beslutar kyrkorådet enligt följande:
Beslut: Kyrkorådet beslutar, att efter att fastigheteschefen inhämtat revisorns
synpunkter, får fastighetsutskottet tillsammans med fastighetschefen i uppdrag att ta
fram underlag för de tre alternativ som finns i kyrkoherdens sammanfattade förslag.
Utifrån framtagna underlag får sedan Kyrkorådet fatta beslut om handläggning av
ärendet.

§ 107 Interimsärenden
a) Interimsstyrelsens ordförande Helge Hesslefors informerar om arbetet kring ny

organisation samt om de tankar som diskuterats. Att bibehålla nuvarande
församlingsorganisation och hur de 7 församlingarna skall kunna samverka. Förslag
finns på 3 eller 4 områden. Frågan lämnas till församlingsråd och lokala råd att
diskutera och att inkomma med tankar och synpunkter. Vad är en bra organisation
utifrån lokala perspektiv samt för en helhet i ett nytt pastorat. Organisation skall
beslutas under våren 2020 enligt tidsplan. Information från kyrkoherden, Birgit
Andersson m. fl. om de diskuterade alternativen.

b) Information om Interimsstyrelsens arbete med att utse en kyrkogårdskommitté.
Charlotta Nilsson är föreslagen representant som förtroendevald från Kyrkorådet i
Ulricehamn att tillsammans med kyrkogårdschefen ingå i Interimsstyrelsens
kyrkogårdsutskott.
Beslut: Kyrkorådet beslutar utse Charlotta Nilsson att jämte Boje Elebo representera
Ulricehamns pastorat

Lars-Erik Josef son har informerat om att han behöver lämna mötet i detta. Mats Enander

ersätter från §108 ^
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§108 Vägen vidare
Kyrkorådet ordf. Helge Hesslefors informerar om att den 26 november åker Kyrkoherde
Henrik Lööv, Komminister Martin Landgren, församlingspedagog Pernilla Wetterstrand
och fastighetschef Boje Elebo för att träffa representanter från stiftet i Skara. Pastoratets
utvecklingsområden följs upp för vidare arbete utifrån stiftets projekt Vägen vidare. En
process initierad av stiftet för att följa upp och uppmuntra stiftets pastorat och
församlingar.

§ 109 Personal
Kyrkoherden informerar om att idag behövs en skolchef för vår förskola Anglagården i
enlighet med nya skollagen. AU föreslår kyrkorådet ånyo att utifrån nya krav i skollagen,
utse Malin Ek till skolchef för Änglagårdens förskola. Kyrkorådet påminns också om att de
är skolstyrelse för Anglagårdens förskola.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med AUs förslag.

§ 110 Verksamheter
a) Verksamhetsstatistik

Kyrkoherden informerade om verksamhetsstatistik för 2019. Bilagor med statistik
bifogas utifrån medlemsutveckling, budget och kyrkliga handlingar. Diskussion och
samtal om medlemstapp, negativa prognoser och möjligheter. Ett intressant material
som leder till eftertanke och väcker utmaningar inför framtiden.

b) Jullunch
Inbjudan till jullunch i församlingsgården 10/12, med anmälan senast 2/12. Start
12:15 med en andakt i kyrkan och därefter lunch i församlingsgården.

c) Besök av vänförsamling
Kyrkorådets ordförande informerar om att 20-25 personer både ungdomar och vuxna
från Evangeliskt Lutherska kyrkan i Oberhaching, Bayern besöker oss 3-7 juni 2020.
Tema att "Dela Tro". Kyrkorådet tillfrågas och uppmanas till engagemang och att vara
med på aktiviteter vid besöket samt att eventuellt ta emot besökarna som nattgäster.
Christer Andersson är samordnare för besöket.

d) Minnet om slaget vid Åsunden
Birgit Andersson informerar om kommunens planer kring att uppmärksamma 400 år
efter slaget vid åsunden 19 januari 1520. Det blir ett minnesår med påminnelse om
att historiens påverkan och hur fred kan skapas. 19/1 2020 blir en invigning vid
Skottek med bl. a. Landshövdingen. På invigningsdagen kommer olika aktiviteter att
ske från Skottek in mot staden. Kyrkans scouter kommer att medverka. Hela 2020
kommer sedan olika aktiviteter att knyta an till minnesåret fram till världscupen i
januari 2021. Samling för förslag på aktiviteter sker nästa gång 27/11 kl 15:30 på
skottek. Kyrkan kommer att vara representerad av några i personalen, men fler är
välkomna.

§111 Anmälningsärenden:
Inga anmälningsärenden inkomna.

§112 Möteplanering:
AU: 8 januari och 8 april 2020
Kyrkoråd: 29 januari och 15 april 2020
Kyrkofullmäktige: 6 maj 2020 (Årsbokslut 2019)
Ytterligare datum för möten mellan januari och april kommer.
Interimsstyrelsen: 22 januari i Kölaby 14 mars (styrelsedag) och 22 april 2020 ^
l D 13 maj 2020 %7
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§113 Övriga Frågor:
Inga övriga frågor anmälda.

§114 Mötets avslutande
Ordförande tackar ledamöterna för ett gott möte samt hälsar ett Gott slut på det gamla
kyrkoåret.
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