
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2018-11-20  i 
    församlingsgården i Båstad 
 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Inger Svensson, 
beslutande: Per Wulff, Ingalill Jönsen, Ingvar Ahlström 
   
Närvarande  
ej beslutande: Lars Rosengren, Barbro Johansson, Helene Krook 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
 
 
  § 140 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 141 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg för Övriga frågor:                    

* Ljusbärare,* Avsägelse, * Kören, * Brev, * Sociala medier, §§154-158 nedan. 
  
  § 142 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Lena Lundqvist. 

Justeras måndag 26 november på expeditionen.  
  
  § 143 
Kollekter våren Kyrkorådet beslutar följande kollekter för våren 2019: 
2019 1/1 Skåne Stadsmission, 13/1 BRIS, 27/1 Fontänhuset i Båstad 
 10/3 Församlingens Diakoni, 17/3 Läkare utan gränser, 7/4 IM 
 19/4 Brottsoffer jouren, 21/4 SKUT, 5/5 Operation Smile,  
 30/5 Hela Människan, 2/6 Fontänhuset i Båstad, 22/6 WWF 
 23/6 Klotet i Ängelholm, 14/7 IM 
 
 § 144 
Sammanträdesdagar Kyrkorådet beslutar följande sammanträdesdagar våren 2019: 
våren 2019 22/1, 19/2, 19/3, 23/4 och 21/5 
 
 § 145 
Remiss ny kontrakts- Ordf. informerar om remissen ang. ny kontraktsindelning. 
indelning Kyrkorådet beslutar att sända remissvar i enlighet med förslaget. 
 
 § 146 
Församlings- Kh. Sören informerar om vilka tisdagar som är planerade för att  
instruktion diskutera församlingsinstruktionen med kyrkorådet och personalen. 
 
 § 147 
Mål och planering- Kh. Sören ber kyrkorådet preliminärboka 26 mars för heldagsträff 
dag ang. samsyn, mål och långtidsplanering. En dag för både kyrkoråd och personal.  
 
 



 § 148 
Kyrkvärdskap Lena Lundqvist avsäger sig sitt kyrkvärdskap pga för många övriga uppgifter. 

Uno Henningsson funderar på detsamma om inte fler kyrkvärdar ställer upp. 
 Förslag på nya kyrkvärdar finns och det är bra om kyrkvärdarna inte är knutna till 

en kyrka, utan kan verka i församlingens båda kyrkor. Vi behöver alla hjälpas åt 
att rekrytera fler. De kyrkorådsledamöter, som inte redan är kyrkvärdar, kan 
hjälpa till vid behov. 

 
 § 149 
Mätning av arbets- Mätningen av arbetsuppgifter på kyrkogården och vaktmästeriet kommer att 
uppgifter påbörjas i december. En mycket erfaren mätningsperson via Svenska kyrkans 

arbetsgivarorganisation är anlitad och resultatet kommer att redovisas till våren. 
 
 § 150 
Skrivelse ang. Skrivelse om önskemål att sätta upp en plakett på askgravlunden i Ö Karup. 
minnesplakett Kyrkorådet beslutar godkänna önskemålet. Kyrkorådet beslutar även att uppdra 

åt Peter Nilsson och Sören Trygg att ta fram regler för framtiden angående hur 
vi ska hantera liknande ärenden framöver gällande askgravlunden och 
minneslunden. 

 
 § 151 
Kyrkoherden info. * Önskemål om att köpa in Psalmer i 2000-talet finns. Förslag att vi redan i år 

köper in 50 psalmböcker och 50 nästa år att dela upp på båda kyrkor. 
 Kyrkorådet godkänner förslaget. 
 * Torsdag förra veckan träffades personal som arbetar med barn och ungdomar i 

de fyra församlingarna i Båstads kommun, tillsammans med  kyrkoherdar för att 
diskutera kring ett samarbete för verksamhet bland barn och unga. Medarbetare 
från stiftet ledde träffen. Fler träffar kommer att hållas. 

 * Sörens PU samtal är på gång och de kommer även att ske för kyrkogårds-
personal med Peter. 

 * Kyrkoherdarna i Lunds stift har varit på visionsdagar på stiftsgården efter 
kallelse från biskopen. Det var mycket positivt och givande. 

 * Vårplanering har skett idag med personalen. 
 * Flera agendor är upptryckta inför 1:a advent. Små justeringar och rättelser har 

gjorts. De gamla ska slängas. 
 * Jullunch kommer att hållas med personalen 14 december. 
 * Tidredovisningsprogrammet FAS-Tid är på gång och några av personalen 

kommer att vara piloter i början av året med förhoppning att alla ska vara inne i 
det datorbaserade programmet senare i vår. 

 * FAS bokning behöver struktureras upp, pågår. 
 

§ 152 

Rapport från FKU FKUs ordf. Lars Rosengren informerar. 

 QR koder finns på vissa kulturgravar och barnredskap har införskaffats. 

 Informationsträffen i Östra Karup i söndags var positiv med ett 25 tal 

besökare som var ute på plats för att se och blev senare serverade soppa 

under frågestunden. 

 Källartrappan är putsad och besiktigas 6/12. 

 Bergvärmen inkopplad, behöver justeras av JEFF. 

 Rampen i Båstad klar och besiktigas 6/12. 

 Arbetet med TV skärmar till Mariakyrkan pågår och förväntas vara klart till 

1:a advent. 



 

 § 153 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljningen som genomgås och uppdateras. 

 

  

ÖVRIGA FRÅGOR §§154-158 

 

 § 154 

Ljusbärare Lena Lundqvist informerar och visar ritning på Ljusbärare till Mariakyrkan. 

 Offert man fått av Björn Smide på 24.000.- ex moms. Kyrkorådet beslutar 

 godkänna offerten och ber Lena och Ingvar att gå vidare med inköpet. 

  

 § 155 

Avsägelse Haakon Böcker har inkommit med avsägelse av sitt uppdrag i kyrkofullmäktige. 

Avsägelsen är inskickad till stiftet med begäran om omräkning. 

 

 § 156 

Kören i Båstad Inger Svensson meddelar att en körmedlem i Båstad tycker den nya gudstjänst- 

tiden i Mariakyrkan är lite tidig. 

 

 § 157 

Brev Tre brev lämnades av Ingvar Ahlström till kyrkorådet vid sittande bord. Ordf. 

öppnar och finner att Ingvar Ahlström, Bengt Bengtsson och Jan-Erik Hansson 

avsäger sig alla sina uppdrag i församlingen. Breven lägges till handlingarna och 

kommer att skickas vidare till stiftet med begäran om omräkning vad gäller 

platserna i kyrkofullmäktige. 

 

 § 158 

Sociala medier Helene Krook tar upp frågan om att församlingen bör finnas mer på sociala 

medier. Kyrkorådet ser att detta är viktigt, men att det inte är helt enkelt att få 

tillstånd på ett sammanhållet sätt. Arbetsutskottet får i uppdrag att arbeta 

vidare med frågan. 

 

 

  § 159 

Rådet runt   * Per tyckte det var ett positivt möte i Östra Karup i söndags. Bör det inte finnas 

en handmikrofon i Ö Karups förs.hem? Vi måste redan nu jobba för nya 

medlemmar i kyrkofullmäktige. Per poängterar att vi är en församling! 

 * Helen tycker att vi måste vara ett lag som strävar åt samma håll och framåt. 

 * Ingvar tycker inte det händer något på kyrkogården i Östra Karup och är kritisk 

till hur arbetet fungerar. 

 * Lars tycker det är trist med alla avsägelser och menar att man måste vara med 

för att påverka. 

 * Lena visar stolan och klädet som önskar skänkas av Epi Wik och färdigställts av 

Anna-Greta Bengtsson. Kyrkorådet beslutar tacksamt ta emot gåvan och skicka 

tackkort till Epi. 

 

 

 



 

§ 160 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och för det gångna arbetsåret och önskar god jul 

och gott nytt år och förklarar sammanträdet avslutat. Kyrkorådet önskar ordf. 

detsamma. 

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

 
 
 
 
 

Båstad den 2018-11-20  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Lena Lundqvist 


