
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-08-27   
    i Ö Karups församlingshem 
 
 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, vik. Kh. Annar Aas, Ingalill Jönsen, 
beslutande: Inger Svensson, Per Wulff, Lars Rosengren 
   
 
Närvarande  
ej beslutande: Christer Walther, Annika Wulff, Barbro Johansson 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen 
 
 
 
  § 103 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna. Kh. Annar Aas inleder med andakt. 
 
 § 104 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på Övriga frågor, 
 *Tvättstuga expen., *Semestertider, *Tv sändning i Ö Karup,*Gudstjänst tider,  

*Kollekthåvar ÖK, *Uppvaktningspolicy 
  
  § 105 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Lars Rosengren, fredag kl. 10. 
 
 § 106 
Rekrytering Kh. Peder informerar att 3 sökande har inkommit, kan inte namnge dessa förrän  

ansökningstiden är ute.  
 
 § 107 
Budget 2020 Ordföranden uppmanar ledamöter och personal att lämna in förslag till 

Budgetberedningen, Peder, Maria eller John snarast, då arbetet snart påbörjas. 
 
 § 108 
Ljudanläggning Peder föredrar skrivelsen från Andreas baserat på en oberoende konsult. 
Mariakyrkan Man bör revidera offerten så den bättre passar budgetutrymmet. 

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Andreas att revidera offerten och gå vidare 
enligt förslag. 

 
  § 109 
Renovering av kök Evelin informerar att köket är beställt och likaså hantverkare. 
expen. 
 
  § 110 
Rapport FKU Inget att rapportera, FKU har inte haft möte än. 

Man vill ge alla som jobbat på kyrkogårdarna under sommaren en eloge 
för mycket gott arbete! 

 
 
 
 



§ 111 

Kyrkoherden * Annar berättar att det har varit mycket jobb i sommar men också väldigt roligt. 

informerar  * Vi hade personalmöte i förmiddags med utvärdering av sommarens aktiviteter. 

 Läser upp sammanställningen men påtalar att statistik måste vara med om en 

riktig utvärdering ska göras. 

* Peder tackar Annar för allt gott arbete denna tid.  

 

Övriga frågor  

§§ 112-117 § 112 

Tvättstuga expen. Önskemål finns om att bygga om tvättstugan på expeditionen. 

Kyrkorådet beslutar uppdra åt FKU att titta på detta. 

 

 § 113 

Semester tider Det är viktigt att personalen överlappar så man inte stänger ner allt. 

Bättre rutiner för beviljande av semester. 

 

 § 114 

TV sändning Åsliden TV överföringen fungerar inte till Åsliden.  

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Peter Nilsson att åtgärda detta skyndsamt. 

 

 § 115 

Gudstjänst tider Kyrkorådet beslutar ha ett öppet möte i Ö Karup angående tiderna. 

Förslagsvis 19/9 kl. 19. Till nästa kyrkoråd ska statistik tas i beaktande  

för beslut. 

 

 § 116 

Kollekthåvar ÖK Föreligger förslag att köpa in kollekthåvar med 2 handtag till Ö Karup. 

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Annika att ombesörja detta. 

 

 § 117 

Uppvaktningspolicy Föreligger förslag på policy vid uppvaktning som föredras av ordf. 

Kyrkorådet beslutar uppdra åt Christer, Lena och Peder att se över förslaget 

 och förelägga det för kyrkofullmäktige. 

 

 § 118 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljningen genomgås och läggs till handlingarna. 

 

 § 119 

Rådet Runt * Per Wulff tackar för resan till Karlskrona och tackar Annar för gott arbete. 

 * Lasse berättar om stölderna i Ö Karup, bl.a. stuprör och åskledare. 

Muren har också blivit påkörd några gånger. 

* Barbro tackar också för resan. 

* Lena informerar att kyrkornas inventarier läggs in i en databas som heter Sacer. 

Vi får hjälp av stiftet att göra detta. Lena, Rita, John och Monika ska gå en kurs 

den 18 september i Sacer. 

 * Ingalill tackar Annar för denna sommar! 

 * Inger kommer att sakna Annar. 

 * Annar har trivts här, det är en fin församling och fina medarbetare och Peder är 

en utomordentlig ordförande! 

 * Evelin meddelar att IM har skickat ett tackkort för kollekten. 



 

 § 120 

Avslutning  Ordföranden avslutar sammanträdet och vi avslutar med bön och välsignelsen. 

 
 

Båstad den 2019-08-27  Vid protokollet 
 
 
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
  Lars Rosengren 


