
 

    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  

    i Båstad-Östra Karups församling 2018-08-21  på 

    förvaltningsexpeditionen i Båstad 

 

 

Närvarande Ordf. Peder Hörup, Kh. Sören Trygg, Lena Lundqvist, 

beslutande: Inger Svensson, Per Wulff, Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström  

   

Närvarande  

ej beslutande: Lars Rosengren, Barbro Johansson, Helene Krook 

 

Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 

 

 

  § 92  

Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  

 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 

 

  § 93 

Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen. 

  

  § 94 

Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingalill Jönsen. 

Justeras fredag 24 augusti kl. 10 på expeditionen.  

  

  § 95 

Välkomnande av Ordf. Hälsar Ingvar Ahlström välkommen som ordinarie ledamot efter 

ny ledamot Christer Walther och Helene Krook välkommen som ersättare i kyrkorådet. 

 

  § 96 

Förslag om ordning Kyrkorådet beslutar föreslå för kyrkofullmäktige att ordningen för ersättare 

för ersättare är: Lars Rosengren, Barbro Johansson och Helene Krook. 

 

  § 97 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och uppdateras. 

 

§ 98 

Rapport från FKU Konservatorn som gått igenom kyrkornas sakristior, konstaterade fukt i  

  Mariakyrkans sakristia. Kyrkorådet beslutar uppdra år vaktmästeriet att 

  snarast införskaffa en enklare modell avfuktare på det mest prisvärda ställe. 

  FKUs ordf. Lars Rosengren går igenom FKUs protokoll från förra veckan. 

 

  § 99 

Inför budget- Ordf. informerar att arbetet med budgeten pågår och att ansökningar måste  

beredningen komma in snarast om det ska vara med i budgeten. Budgetförslaget kommer 

föredras 23 oktober i kyrkorådet för att gå vidare till kyrkofullmäktige i 

början av november. 

 Helene Krook undrade om instrumentinköp till Mariakyrkan för konfirmand 

undervisning. Kongas, gitarr och förstärkare. Kyrkorådet beslutar att Helene 

tar fram ett förslag för detta och att det bör köpas in denna termin. 

 

 



 § 100 

Gudstjänstplan Kh. Sören informerar om att församlingar ska ha en gudstjänstplan som 

täcker in tider och mässor. Målsättningen bör vara att ha en mässa varje 

söndag i någon av kyrkorna. Tiderna diskuteras förslag på kl. 11 och 15 

alt. kl. 10 och 14, ev. olika för olika årstider. Kyrkorådet uppdrar åt 

kyrkoherden att skriva ett förslag för beslut nästa sammanträde. 

 

  § 101 

Förvaring i Östra Konservatorn har granskat förvaringen av textilier i Ö Karups kyrka och  

Karups kyrka konstaterat att lådorna bör ventileras, vilket enkelt kan göras genom att 

borra några hål i lådorna. Övrig förvaring av inventarier, kläder och 

material ska ses över av präster och inventarieansvarig kyrkvärd efter 

samråd med kyrkvärdar och vaktmästare som är berörda. Kyrkorådet 

beslutar uppdra åt kyrkoherden att vara ansvarig för detta. 

 

 § 102 

Kyrkvärds- Kyrkofullmäktige skickade tillbaks frågan för utredning om kyrkvärds- 

ersättning ersättning. AU föreslår 100.-/gång värden tjänstgör. Per Wulff kommer med 

förslaget att de ska få samma ersättning som kyrkorådets ledamöter per 

gång, vilket blir 0,35 % av ett prisbasbelopp per tjänstgöringstillfälle. 

 Kyrkorådet beslutar i enlighet med det senare förslaget och i detta beslut 

deltar endast; Per Wulff, Ingvar Ahlström, Peder Hörup och Sören Trygg. 

 Varje kyrkvärd avgör själv om de vill ha ersättning eller ej. 

 

 § 103 

Skrivelse ang. Skrivelse har inkommit från gravrättsinnehavare om svårigheten att komma i  

kyrkogårds kontakt med kyrkogårdsexpeditionen. Även växeln, präster och kamrer får 

förvaltningens sådana propåer. Flera ledamöter har också upplevt detsamma.  

nåbarhet Trots telefontider upplever folk att detta är ett problem.  

Kan det bero på arbetsbelastning? 

 Kyrkorådet beslutar att beställa en arbetsvolymmätning för hela 

begravningsverksamheten och vaktmästeriet. Kyrkorådet uppdrar åt AU att 

ta kontakt med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation om detta. 

 Kyrkorådet beslutar också att Kyrkoherden, Lars Rosengren och Peter 

Nilsson ska samtala om hur nåbarheten kan bli bättre. 

 

 § 104 

Översyn av diverse Församlingens reglementen och policys behöver ses över. 

reglemente Föreligger förslag till alkohol- och drogpolicy, Sören föredrar, se bilaga. 

 Kyrkorådet antar enhälligt alkohol och drog policyn. 

 Föreligger förslag till lönepolicy, Sören föredrar och den bordläggs till nästa 

sammanträde för beslut. 

Kyrkoherden visade lista, se bilaga, på policys m.m. som behöver göras eller 

ses över. 

Arbetsordningar för KR och AU samt reglemente för FKU behöver ses över 

snarast. Likaså inköps- och attestreglementet.  

 

 

 

 



  § 105 

Kyrkoherden  Kyrkoherde Sören Trygg informerar om Barnkonsekvensanalysen, har tagit 

informerar fram en enklare mall som kyrkorådet ska arbeta med vid beslut, se bilaga. 

* Monica Johnson är tjänstledig för studier men kommer att tjänstgöra vid 

gudstjänster en gång i månaden, samt vara ansvarig för sakristian i 

Mariakyrkan. 

* Arbetsutskottets ”to do list” ska skickas ut med protokollet. 

* Sören har tagit fram ett schema för personalmöten som hålls om tisdagar 

och börjar med mässa i Mariakyrkan kl. 8.30. 

* Annika Ahlström är fortfarande halvtids sjukskriven. Cai Lundberg jobbar 

40 % och vi får ibland hjälp av Bo Vallén. 

* John Liljeblad vikarierar delvis som kyrkoherde i V Bjäre pastorat. John  

slutar nästa vår och håller sin avskedsgudstjänst den 30 maj 2019. 

* Funderingar om hur det blir med storbildsskärmar till Mariakyrkan. 

 

  § 106 

Rådet runt   Per Wulff önskar mer arbete på Facebook.  Kyrkogårdsteatern blev lyckad 

och besökt av ca 130 pers. Den 2 september är det dags igen, vid regn blir 

spelet i Mariakyrkan, noterades dock att Kyrkorådet ej visste om denna 

teater och att inga pengar är budgeterade för den samma. 

 Helene Krook undrar om någon är intresserad av att hjälpa till med 

konfirmanderna någon gång. 

 Ingvar Ahlström undrar över kyrkogården i Ö Karup. Ordf. påtalar att 

sådana ärenden tas upp i FKU. Prästens namn står inte i predikoturerna. 

 Peder Hörup informerar att församlingen skänkt en minnesgåva med 

anledning av kyrkoherden i Västra Bjäre, Fredrik Westerlunds död. 

 

§ 107 

Avslutning Ordförande förklarar sammanträdet avslutat och vi avslutar med 

välsignelsen. 

 

 

 

 

 

Båstad den 2018-08-21  Vid protokollet 

 

 

 

  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 

 

 

   

Justeras      Sammanträdestid: 4+1 tim 

 

 

 

  Ingalill Jönsen 


