
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-03-19   
    på församlingsexpeditionen i Båstad 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Per Wulff, Inger Svensson, Lars Rosengren 
   
Närvarande  
ej beslutande: Barbro Johansson, Helene Krook, Christer Walther 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen samt Peter Nilsson t.o.m. § 42 
 
 
  § 39 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
  § 40 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på punkt 4, 
 Kartering och Fakturor. 
  
  § 41 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Per Wulff. 

Justeras fredag 22 februari på expeditionen. 
 
 § 42 
Kartering och  Peter Nilsson försöker förklara vad Kartering är, (se vidare § 18) 
Fakturor Eftersom åtgärden inte var budgeterad noteras att vi måste vara observanta i 

budgetarbetet på kommande kostnader, avseende uppdatering och utbildning 
m.m. 
Fakturor har inkommit från Park Syd på 77.000,- för projektering av utemiljö 

 Detta ingår i budget för omändring av parkeringsplatsen och muren i Ö Karup. 
Fördyringen av detta projekt är inte budgeterat. 

 Kyrkorådet tackar Peter för informationen. 
   
 § 43 
Församlings- Kh. Sören informerar att arbetet med församlingsinstruktionen fortsätter. 
instruktionen Ett underlag är finns och kyrkorådet kallas till möte 3 april kl. 9,30 för  
 synpunkter och godkännande. 
 
 § 44 
Rekrytering av  Annons är ute för komministertjänsten, sista ansöknings dag 4 april.  
komminister Planerade intervjuer 29 april. 

Kyrkorådet föreslår medlemmar till rekryteringsgruppen och önskar få se 
ansökningarna. AU tar med sig synpunkterna till sitt nästa möte. 

   
 § 45 
Mobilpass Efter konsultation med andra församlingar beslutar kyrkorådet att församlingens 
 anställda inte ska ha mobilpass, då det inte behövs och för att man ska 

säkerställa den fysiska tillgängligheten för församlingsborna.  
 
 



 § 46 
Själaringningstid Föreligger förslag om nya rutiner för själaringning. 
 Föreslås fasta tider, måndagar och onsdagar kl. 10 samt att det bara ska ringa i 

10 minuter även om det är mer än en som avlidit. Det ska alltid ringas med stora 
och mellan klockan. 
Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget. 

 
 § 47 
Rapport från FKU FKUs ordf. Rosengren informerar från mötet den 7/3. 

 Bergvärmepumpen är slutbesiktigad och klar. 

 Styrsystemet testkörs. 
 
 § 48 
Kyrkoherden info. * Eva Wulff från stiftet kommer att vara med 26 mars på Lögnäsgård när 

personal och kyrkoråd ska ha en heldag om församlingsutveckling och 
medarbetarskap, hoppas många kommer att delta. 

 * Cai och Staffan avtackades på personalmötet den 26/2, trevligt. 
 * Kyrkoherde emeritus Annar Aas kommer att vikariera för Cai denna vår. 
 * Möte har hållits med vaktmästeriet och Kommunal och Vision angående  

38,25 timmars arbetsvecka. Schema ska läggas utifrån detta. 
 * En lekmanna agenda är framtagen och finns i sakristian ifall det skulle behövas, 

finns även 2 böcker med betraktelser man kan välja något ur att läsa. 
* IKEA levererade konfa möbler igår, stolarna är restade, annars är allt klart i 
konfirmandsalen. 

 * Sören Trygg har fått Kyrkoherdetjänsten i Bjuv och sista anställningsdagen här 
är 23 juni 2019. 

 
 § 49  
Övriga frågor  Inget  

 

 § 50 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljning som genomgås och uppdateras. 

 § 37 Dopljus, föreligger förslag att man på dopfunten tänder dopljus då namnen 

läses upp av dopbarnen. Kyrkorådet beslutar i enlighet med förslaget. 

 § 37 Ensamarbete, finns riskanalys att göra. 

  

  § 51 

Rådet runt   * Helene informerar att kyrkkaffe kommer att serveras varje söndag i Ö Karup 

efter gudstjänsten, undantagsfall då det är Café Olof. 

 * En kyrkobesökare undrar över varför man hängt en högtalare vid det fina 

medeltidskorset. 

 * Konserten i Ö Karups kyrka i söndags var mycket fin men belysningen är så 

dålig att man inte kan läsa agendorna. Kyrkorådet uppdrar åt FKU att se över 

belysningen i Ö Karups kyrka särskilt i bakre delen. 

 * Funderingar kring affischering och annonsering. Efter beslut i KR 22/1 § 8 

 skulle det bli bättre ordning på detta. Fortfarande noteras otydlighet. Kh Sören 

meddelar att all personal är informerad om att all annonsering och affischering 

ska gå via Evelin, men att så inte sker. Sören lovar att åter ta upp det med 

personalen. 

 * Vårens viktiga datum noteras, nästa Kyrkoråd är 23 april och Fullmäktige 

kommer att kallas i maj. 

 



 

§ 52 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och vi avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 
 

Båstad den 2019-03-19  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Per Wulff 


