
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2018-10-23  i 
    församlingsgården i Båstad 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Inger Svensson, 
beslutande: Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström, Lars Rosengren 
   
Närvarande  
ej beslutande: Helene Krook 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen, kamrer Maria Hallefält t.o.m. § 131, begravningsombud 

Bo Wendt t.o.m. budgetredovisningen för begravningsverksamheten 
 
 
  § 127  
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 128 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen. 
  
  § 129 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Inger Svensson. 

Justeras torsdag 25 oktober på expeditionen.  
  
  § 130 
Budget 2019 inkl. Maria föredrar budget 2019 för begravningsverksamheten. 
flerårsplan 2019- Bo Wendt har inget att erinra men betonar vikten av att se över kostnaderna  
2021 för begravningsverksamheten. Kostnaderna är orimligt höga i jämförelse med 
 andra församlingar i kommunen. Bo Wendt tackar och lämnar sammanträdet. 
 Maria föredrar resten av budgeten och flerårsplanen. 
 Kyrkorådet beslutar förelägga budget 2019 samt flerårsplan 2019-2021 för 
 Kyrkofullmäktige. Kyrkoavgiften förblir oförändrad 1,30 
 Barnkonsekvensanalys för budget 2019 är gjord och lägges med som bilaga. 
 
 § 131 
Info om kapital- Maria föredrar kapitalplaceringarna som lägges till handlingarna. 
placeringar 

 

§ 132 

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

 Källartrappan i Ö Karup släpar efter ca 1 vecka i tidsplan. 

 3 offerter till har kommit in på TV-skärmar till Mariakyrkan. FKU går vidare 

med inköpet. 

 Dörren till församlingsgården byts inte i nuläget. 

 Ett informationsmöte för allmänheten ang. renovering och ombyggnad av  

Ö Karups kyrka, parkering och murar, kommer att hållas den 18 november i 

Ö Karups församlingshem kl. 11, efter gudstjänsten. Peter Nilsson och Lars 

Rosengren ansvarar. 

 



  § 133 

Förslag att söka KAE Föreligger förslag att söka KAE för brandlarm till Ö Karups kyrka och  

för brandlarm till  Mariakyrkan.  

kyrkorna Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Peter Nilsson att söka KAE för brandlarm. 

 

 § 134 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljningen som genomgås och uppdateras. 

  

 

 § 135 

Extra stöd att ordna Föreslås att ansöka om extra stöd från Lunds stift att ordna och förteckna arkiv. 

och förteckna arkiv Kyrkorådet beslutar att godkänna ett verksamhetsbaserat arkiv och att ansöka 

om stöd för det samma. 

 

  § 136 

Kyrkoherden  Kyrkoherde Sören Trygg informerar att:  

informerar  * Gudstjänstplan och lönepolicyn går ut till personalen. 

* Det har inträffat en arbetsskada på vaktmästeriet, man har skurit sig på 

handen på ett bensinfat och uppsökt vård. Skadan är anmäld som arbetsskada. 

* Pastorsadjunkt Joel Jarlbo kommer att hälsas välkommen i gudstjänsten den  

10 februari som sammanlyses till Båstad kl. 10.00 

* Den 30 oktober kommer Sara Ingelsson representant från stiftet att utbilda 

personalen i ”Kyrksam” ett program som ska användas för GDPR säkring. 

* Arbetet med Församlingsinstruktionen har påbörjats med personalen. 

Fortsatta diskussioner kommer att hållas på personalmöten om tisdagar. 

Eftersom kyrkorådet är ansvarigt för detta arbete, beslutades att personal och 

de kyrkorådsledamöter som kan, träffas tillsammans dessa tisdagar. 

Kyrkoherden skickar ut schema framöver. 

 

  § 137 

Övriga frågor Följande föranmälda frågor: 

 Ljusbärare till Mariakyrkan. Föreligger förslag från Björnsmide som Lena och 

Ingvar har fått. Kyrkorådet beslutar uppdra åt Lena och Ingvar att fortsätta 

undersöka alternativen hos Björnsmide. 

 Reservation. Ordf. läser skrivelsen som inkommit ang. reservation av 

gudstjänsttiderna, efter kyrkorådet och lägges till handlingarna. 

 Dörren i församlingsgården Båstad. FKU har beslutat att inte byta dörren till 

församlingsgården i nuläget. 

 

  § 138 

Rådet runt   * Helen undrar varför inte psalmböcker för 800 serien finns i kyrkorna. 

Kostnaden för detta ska undersökas. 

 * Vidare undrar man hur man hanterar nattvardsgäster som vill dricka ur kalken. 

 * Ingvar påtalar att det inte finns något vatten på Ö Karups kyrkogård och 

   undrar varför det inte stämmer i predikoturerna. 

 * Peder Hörup tackar för blommor och allt stöd i samband med Kerstins 

bortgång. 

 

 

 



 

 

§ 139 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat. 

Kh. Sören läser en bön och vi avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 

Båstad den 2018-10-23  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Inger Svensson 


