
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-05-14   
    i församlingsgården i Båstad 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. Sören Trygg, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Lars Rosengren, Inger Svensson, Per Wulff 
   
 
Närvarande  
ej beslutande: Barbro Johansson, Christer Walther, Annika Wulff 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
  § 74 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna, särskilt Annika Wulff som är ny. Kh. Sören 

Trygg inleder med andakt. 
 
 § 75 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på Övriga frågor, 
 *Val av kyrkvärd och *Uppsamlingsplats vid brand. 
  
  § 76 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Ingalill Jönsen, fredag förmiddag. 
 
 § 77 
Rekrytering av Ordf. Peder informerar från arbetsgruppens intervju och referenstagning. 
komminister Arbetsgruppen föreslår Anette Rajaniemi som komminister. 
 Kyrkorådet beslutar anställa Anette Rajaniemi från 1 september, under  

förutsättning att hon godkänns av Domkapitlet. 
 
  § 78 
Rapport FKU Lars Rosengren rapporterar från senaste FKU. Se FKUs protokoll 

Kyrkorådet uppdrar åt Maria och Evelin att hålla i ombyggnaden av köket på 

expeditionen. 

   

§ 79 

Kyrkoherden * Sören har nu haft alla samtal med personalen på vaktmästeriet. Det har varit  

informerar  givande och väldigt enhetliga samtal. 

* Personalen avtackade Joel på morgonens möte och Joel kommer avskeds 

predika 19 maj i båda kyrkor. Annika avskeds predikar 26 maj i Mariakyrkan. 

* Lönesamtal kommer hållas mellan 21 och 27 maj. Lönerevisionen ska vara klar 

innan Sören slutar. 

* Sensus har besökt oss och kommer att lägga in våra inventarier i det digitala 

registret SACER. 

Övriga frågor  

§§ 80-81 § 80 

Val av Kyrkvärd Kyrkorådet beslutar välja Eva Jeppsson som ny kyrkvärd i församlingen. 

 

 § 81 

Uppsamlingsplats  Evelin upplyser om att uppsamlingsplats vid brand saknas för församlingens 

vid brand lokaler såväl kyrkor som församlingshem och expeditioner. 



 Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Oscar som är brandman, ombesörja kontakten 

med Räddningstjänsten och sätta upp uppsamlingsplats-och informations 

skyltar. 

 

 § 82 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och läggs till handlingarna. 

 

 § 83 

Rådet Runt * Christer berättar om ordningen för ersättarna i kyrkorådet. 

* Lena berättar om en mycket uppskattad guidning som varit i Mariakyrkan där 

Andreas spelat på alla orglar i kyrkan. 

 * Det är bra att alla, även ersättarna är med på alla sammanträden. 

 * Annika W tackar för förtroendet. 

 * Nästa sammanträde 11 juni kl. 18,30 

 

 § 84 

Avslutning  Ordföranden avslutar sammanträdet och vi avslutar med välsignelsen. 

 

 

 
Båstad den 2019-05-14  Vid protokollet 

 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim. 
 
 
  Ingalill Jönsen 


