
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-04-23   
    på församlingsexpeditionen i Båstad 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Lars Rosengren, Inger Svensson, Barbro Johansson 
   
 
Närvarande  
ej beslutande: Helene Krook, Christer Walther 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen, Maria Hallefält t.o.m. § 63  
 
  § 57 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och Kh. Sören Trygg inleder med andakt. 
 
 § 58 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på Övriga frågor, 
 Arbetsvolym mätningen och skrivelse angående gudstjänsttider. 
  
  § 59 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Lena Lundqvist, fredag eftermiddag. 
 
 § 60 
Årsredovisning Årsredovisningen föredras av kamrer Maria Hallefält. 
2018 Kyrkorådet beslutar förelägga årsredovisningen till kyrkofullmäktige. 
 
 § 61 
Verksamhets- Verksamhetsuppföljning 2018 föredras av kamrer Maria Hallefält. 
uppföljning 2018 Kyrkorådet beslutar förelägga verksamhetsuppföljningen till kyrkofullmäktige. 
 
 § 62 
Rapport om finans- Kamrer Maria Hallefält redovisar uppföljningen av kapitalplaceringar 2018, 
iella placeringar som läggs till handlingarna. 
 
 § 63 
Per Hallbergs  Maria Hallefält redovisar årsredovisningen för Stiftelsen Per Hallbergs minne, 
stiftelse som skrivs på av kyrkorådet och läggs till handlingarna. 
 
 § 64 
Församlings- Kh. Sören Trygg föredrar församlingsinstruktionen samt barnkonsekvens - 
instruktion analysen av denna. 
 Kyrkorådet beslutar godkänna och förelägga församlingsinstruktionen och 

barnkonsekvensanalysen av denna till kyrkofullmäktige. 
 
 § 65 
Rekrytering Ordf. informerar att 2 sökanden inkommit till komministertjänsten, varav en är  
komminister inbjuden till intervju på måndag av rekryteringsgruppen. 
 
 § 66 
Rekrytering av  Ordf. Peder Hörup informerar att man i maj kommer sätta in en blänkare i 
kyrkoherde Kyrkans tidning om att kyrkoherde tjänsten kommer utlysas i augusti. Troligtvis 

tar det ca ett år innan en ny kyrkoherde kan vara på plats. 
  7 maj kommer prosten Gisela för att berätta för arbetslaget om processen. 



  § 67 

Rapport FKU Ordf. läser protokollet från senaste FKU. Bl.a. kräver Länsstyrelsen en  

  antikvarisk konsekvensbeskrivning, vilket Peter kommer att upphandla. 

Förslagen på reglementen behöver omarbetas något. 

 

§ 68 

Kyrkoherden * Heldagen på Lögnäs gård var mycket givande så även uppföljningen i  

informerar  förmiddags. 

* Sören och Peder har haft ett förberedande möte med vikarierande kh. Liljeblad 

inför hösten. 

  * Påsken har varit mycket välbesökt, även de tillfällen som normalt inte drar  

  mycket folk. 

  * På torsdag kommer kommunals regionala skyddsombud för stickprovs koll. 

  * Policy för FAS bokning är framtagen och kommer granskas. 

* Joel kommer avskeds predika 19 maj i båda kyrkor. Annika avskeds predikar  

26 maj i Mariakyrkan och Sören den 9 juni i Mariakyrkan. 

Övriga frågor  

§§ 69-70 § 69 

Arbetsvolym- Sören informerar att mätningen är klar och redovisad. 

mätning Kyrkorådet beslutar att gå vidare med en översyn av kyrkogårds och 

vaktmästarorganisationen med hjälp av SKAO och facken. 

 § 70 

Skrivelse ang. Skrivelse angående ändrade gudstjänsttider har inkommit där en person anser att  

gudstjänsttider antalet besökare har minskat i Båstad. Som tidigare påtalats kommer tiderna att 

utvärderas när de har fått lov att gälla ett tag. 

 

 § 71 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och läggs till handlingarna. 

 

 § 72 

Rådet Runt * Kyrkorådet den 21 maj kommer utgå och istället hållas i samband med 

fullmäktige 14 maj, nästa kyrkoråd därefter blir 11 juni. 

 * Synpunkter om att det finns för mycket utsmycknings saker på Ö Karups 

 askgravlund. FKU följer upp och åtgärdar.  

 

 § 73 

Avslutning  Ordföranden avslutar sammanträdet och vi avslutar med välsignelsen. 

 
Båstad den 2019-04-23  Vid protokollet 

 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 4+1 tim. 
 
 
  Lena Lundqvist 


