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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 från §13
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 med xx, endast närvarande med

Ersättare:

xxx Monica Brolin C
xxx Kent-Åke Claesson, Posk

Mats Enander, S
Jan Forsman, S

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

Lars Neuman, C
xxx Sven-Olof Sandberg, Posk

Niclas Sunding, SD
xxx Ingela Sörensen, KV

Övrig deltagare: Boje Elebo fastighets- och kyrkogårdschef,
Gunnar Böhm HR

Lena Fredriksson GAS under §§12-13

Justering: Inge Klassan utses att jämte ordförande justera
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§ 12 Kyrkorådets öppnande
Ordförande Helge Hesslefors hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet med att
läsa dagens bön från Annandag påsk om mötet med den uppståndne Jesus Kristus.
Helge genomför ett upprop samt en genomgång av former för mötet. Poängtering av vilka
punkter som är prioriterade att hinna med.

§13 Årsredovisning
Lena Fredriksson Servicebyrån GAS presenterade Årsredovisningen 2019 för
Ulricehamns pastorat med en utgångspunkt i verksamhetsberättelsen och därefter en
genomgång av årsredovisningen med årets resultat. Först en övergripande genomgång
av begravningsverksamhet och församlingsverksamhet. Största intakt för
församlingsverksamheten är kyrkoavgiften där Ulricehamn följer förändringar i riket, men i
genomsnitt 10% högre På kostnadssidan är personal och fastigheter de stora posterna.
Den stora kostnaden för Orgelrenoveringen i Ulricehamn kommenterades. Samtal också
kring tillgångar med eget kapital. l församlingens verksamhet möts många människor i
Ulricehamn under ett år.

Beslut: Kyrkorådet godkände den föredragna årsredovisningen i dess nuvarande form för
samt att förelägga den för kyrkofullmäktige.

§ 14 Verksamhetsberättelse
Kyrkoherde Henrik Lööv föredog verksamhetsberättelsen och poängterade att
församlingen bedriver en omfattande verksamhet. Under året har flera i personalen
kommit och andra gått, men dels finns en stabilitet i verksamheten men också en del nya
inslag. Kyrkorådet tackar för väl skrivna verksamhetsberättelser som också visar på att'ett
stort och rikt arbete görs i pastoratet.
Beslut: Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen och lägga den till
handlingarna.

§ 15 Årsredovisning för följande fonder
Stiftelsernas årsredovisningar har kontrollerats av våra förtroendevalda revisorer
Kenneth Henningsson och Gunnar Andersson. De har givit följande förslag till beslut för
kyrkorådet.
Stiftelsen Maria och Gustaf Ljungbergs minnesfond
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets förlust 700kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 6601, 86kr
Stiftelsen Agnes Halldéns fond
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets förlust 450kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 20 475, 72kr
Stiftelsen Gustav och Kristina Petterssons donation
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets förlust 850kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 311640, 46kr
Gunhild Häggs stiftelse
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets vinst 11 424kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 654311, 47kr
Stiftelsen Augusta Johansson minnesfond
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets förlust 450kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 4395, 38kr
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Stiftelsen Filip Anderssons fond
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets vinst 22 692kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 557 010, 15kr
Stiftelsen Emma o Erik Sylvéns minnesfond
Då revisionen ej gett anledning till anmärkning föreslår vi:
Att: årets förlust 1865kr förs mot eget kapital
Att: balansräkningen fastställs med eget kapital på 13951, 35kr

Beslut: Kyrkorådet beslutar att godkänna redovisningen av stiftelserna,

§ 16 Kyrkogårdsärende:
Kyrkogårdschef Boje Elebo redogör för taxorna för gravskötselavgifter för 2020 som
skickats med till jnötet. Boje Elebo kommenteraratfuiricehamns pastorats avgifter ligger
något högre än Redvägs församling och Södra Vings pastorat. Det gör att förslaget aTatt
Ulricehamns pastorat ligger still på avgifterna inför 2021 medan de övriga-tvåholersina"
så att de tre enheterna skall hamna i balans inför 2022.
Beslut: Kyrkorådet beslutar i enlighet med kyrkogårdsutskottets förslag gällande
avgifterna för 2020 samt inför att hantera frågan enligt förslaget 2021.

§17 Fastighetsärenden

a) Framtida inriktning och hantering av församlingshemmen i Marbäck och
Finnekumla samt Brunns Kyrka:
Kyrkoherden redogör tillsammans med fastighetschefen för det arbete som pågår
utifrån de inriktiningsbeslut som kyrkorådet tagit gällande ovanstående fastigheter.
Kontakter kring försäljning av Marbäcks församlingshem pågår och vad gäller
hanteringen av Brunns Kyrka har samtal förts med Stiftet; (se medskickad
arbetsordning)

§18 Interimsärende:
Ordförande Helge Hesslefors redogör för och informerar om hur arbetet i
Interimsstyrelsen kring organisationen pågår. Beslutet om organisation blir förskjutet till
hösten med anledning av situationen med Covid19. Däremot är målet att göra en
rekrytering av kyrkoherde med annonsering under maj månad under 3-4 veckor till böric
av juni månad 2020.

§ 19 Personal

a) Kyrkomusiker: Kyrkoherden redogör för hur arbetet med omställning på
musikersidan har påbörjats utifrån beslutet att göra en neddragning av'
musikertjänster från 6 till 5 tjänster. Beslutet innebär att inte återanställa någon på
tjänsten efter Annika Persson som går i pension vid årskiftet. Henrik redogör för de
tankar och känslor som följer med beslutet och att det kommer bli en saknad av
Annika som person och hennes arbete. Beslutet om besparing av en tjänst kommer
givetvis innebära förändringar i verksamheten, men vi tror ändå att det skall bli en
god fortsättning för pastoratets musikliv.

b) Förändring av fastighetschefuppdraget: Henrik Lööv informerar om
fastighetschefsrollen som blivit ett uppdrag som ihop med kyrkogåprdschefsrollen
vuxit sig för stor. Rollen som fastighetschef är i nuvarande pastorat med
interimsarbetet en heltidstjänst. Förslaget är att inrätta en heltidstjänst som
fastighetschefoch att den erbJuds BoJe Elebo från och med tidigast 1 september
2020. Pastoratet ämnar i samband med det rekrytera en kyrkogardschefpå 50% som
ligger i linje med att vi inför 2022 har en kyrkogårdschef pä plaFs. Rekryteringen kan
komma att prövas först via en intern rekrytering.
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Beslut: Kyrkorådet beslutar att anställa fastighetschef på 100% fr. o. m. tidigast 1/9
2020 samt att rekrytera en kyrkogårdschef på 50%.

§ 20 Verksamheter

Policyförslag: Ett nytt policydokument för tystnadsplikt och anmälningsplikt har tagits fram
och presenteras för kyrkorådet för beslut.

Beslut: Kyrkorådet beslutar att anta det nya policydokumentet.

§ 21 Anmälningsärenden:
Kyrkoherden redogör för de utgångspunkter som legat till grund för de beslut som fattats

gällande verksamheten utifrån CovicMQ. Mycket av verksamheten ärpausad, men nya idéer
har lett till en del omställd verksamhet. Stiftet och biskopen har gett grund'för hur
gudstjänsterna nu genomförs. De gudstjänster som spelats in har setts och lys näts på av
många.

§ 22 Planerade möten:
Ordförande informerar om kommande planerade mötestider. För Kyrkorådet och AU finns
inga planerade tider ännu, men ordförande återkommer med förslag.

Birgitt Andersson redogör för hur ett telefonmöte i Kyrkofullmäktige skall kunna genomföras
den 6 maj. Lena Fredrikssons redogörelse med årsberättelse och årsbokslut har spelats in
och kommer att skickas ut tillsammans med en tydlig dagordning med förslag till beslut till
samtliga ledamöter i Kyrkofullmäktige i god tid före mötet

lnterimsstyrelsens möte 22 april samt Indelningsdelegerade 13 maj kommer att skji
till hösten.

§ 23 Mötets avslutande
Orforanden tackar ledamöterna för ett väl genomfört möte trots omständigheterna, samt
avslutar mötet med att vi vinkar varandra på återseende.
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