
 
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-10-22  i 
    församlingsgården i Båstad 
 
 
Närvarande  Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. John Liljeblad, Inger Svensson, 
beslutande: Ingalill Jönsen, Per Wulff, Barbro Johansson 
   
Närvarande  
ej beslutande: Christer Walther 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen, kamrer Maria Hallefält t.o.m. § 143 begravningsombud 

Bo Wendt t.o.m. budgetredovisningen för begravningsverksamheten. 
 
 
  § 137  
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. John Liljeblad inleder med andakt. 
 
  § 138 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen. 
  
  § 139 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Inger Svensson. 

Justeras fredag 25 oktober på expeditionen.  
  
  § 140 
Budget 2020 inkl. Maria föredrar budget 2020 för begravningsverksamheten. 
flerårsplan 2020- Bo Wendt har inget att erinra och tycker att vi blivit bättre på att hålla nere 
2022 kostnaderna på begravningsverksamheten.  

Bo Wendt tackar och lämnar sammanträdet. 
 Maria föredrar resten av budgeten och flerårsplanen. 
 Kyrkorådet beslutar förelägga budget 2020 samt flerårsplan 2020-2022  

för Kyrkofullmäktige. Kyrkoavgiften förblir oförändrad 1,30 
 Barnkonsekvensanalys för budget 2020 är gjord och läggs till handlingarna. 
 
 § 141 
Info om kapital- Maria föredrar kapitalplaceringarna som läggs till handlingarna. 
placeringar 
 

 § 142 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljningen som genomgås och uppdateras. 

 

 

  § 143 

Kyrkoherden  Kyrkoherde John Liljeblad informerar att:  

informerar * MBL § 11 förhandling är gjord med facken angående omorganisationen på 

kyrkogårdsförvaltningen. Nästa vecka fortsätter förhandlingar. 

* Han varit i Stockholm och fick träffa kungen i samband med invigningen av 

Märta Måås Fjätterströms utställning, dit vi lånat ut ”Lammet”.  

* I söndags blev det jubel i Mariakyrkan när man berättade att det återigen 

kommer hållas gudstjänster kl. 11. 



* På konventet som varit i förra veckan fick man reda på att Bjäre kontrakt är 

bäst på konfirmandarbete i Lunds stift. 

 

  § 144 

Rådet runt   * Per Wulf ber anställda, Maria och Evelin att lämna rummet för sina delgivningar. 

* Maria och Evelin lämnar lokalen. 

* Evelin återkallas. 

* Peder Hörup meddelar att rekryteringen fortgår och att 2 kandidater är kallade 

till intervju den 29/10. 

 Peder vill också påminna att det är kyrkoherden som är pressansvarig och då 

endast han som talar med pressen. 

 

 

§ 145 

Avslutning  Ordföranden tackar för ikväll och förklarar sammanträdet avslutat. 

Kh. John avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 

Båstad den 2019-10-22  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 2+1 tim. 
 
 
 
  Inger Svensson 


