
    Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet  
    i Båstad-Östra Karups församling 2019-11-19   
    pastorsexpeditionen i Båstad 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Kh. John Liljeblad, Inger Svensson, 
beslutande: Per Wulff, Lars Rosengren, Barbro Johansson 
   
 
Närvarande  
ej beslutande: Christer Walther 
 
Övriga närvarande: Sekr. Evelin Senniksen  
 
 
  § 148  
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.  
 Kh. John Liljeblad inleder med andakt. 
 
  § 149 
Dagordning Dagordningen godkänns enligt kallelsen med tillägg på Övriga frågor, 
  * Kyrkoherderekrytering * En ursäkt. 
  
  § 150 
Justering Till att justera dagens protokoll utses Barbro Johansson. 

Justeras torsdag 21 november på expeditionen.  
  
  § 151 
Kollekter våren Kyrkorådet beslutar följande kollekter för våren 2020: 
2020 1/1 Fontänhuset i Båstad, 5/1 BRIS, 12/1 Operation Smile,  
 26/1 Klotet i Ängelholm, 16/2 Abrigo Rainha Silvia, 1/3 Act Svenska kyrkan 
 29/3 Act Svenska kyrkan, 10/4 och 12/4 Läkare utan gränser,  

3/5 Skåne Stadsmission, 31/5 Fontänhuset i Båstad, 
20/6 och 21/6 SKUT, 5/7 Hopp för barn i Etiopien. 

 
 § 152 
Sammanträdesdagar Kyrkorådet beslutar följande sammanträdesdagar för våren 2020: 
våren 2020 21/1, 18/2, 17/3, 21/4 och 19/5. 
 
 § 153 
Rapport FKU Ordf. Lars Rosengren rapporterar att en bit mur har rasat i Ö Karup. 

Ingemar har svårt att få ihop schema pga underbemanning på vaktmästar- 
sidan.  
Nästa FKU sammanträde är 5/12 kl. 19. 

 
 § 154 
Översyn av FKU Lars Rosengren FKU ordf. lämnar lokalen för att undvika jävsituation. 

Föreligger förslag om att dela upp fastighets- och kyrkogårdsutskottet till 
två enheter. Ett fastighetsutskott med tre förtroendevalda ledamöter och 
arbetsledande kyrkogårdsarbetare som adjungerad. 
Ett kyrkogårdsutskott med tre förtroendevalda ledamöter och arbetsledande 
kyrkogårdsarbetare som adjungerad.  
På detta sätt blir frågorna mer renodlade och utskotten troligtvis mer effektiva. 
Frågan diskuteras och bordläggs till nästa sammanträde.  
Lars återkallas till mötet.  



 
 § 155 
Ljudanläggning till Ordf. Peder föredrar i korthet anbudsförfarandet, 4 inkomna och 2 granskade 
Mariakyrkan och provlyssnade på. Kyrkorådet beslutar enhälligt, efter en samlad bedömning 
 att anlita Art Elektronik AB för ny ljudanläggning till Mariakyrkan i Båstad. 
 
 § 156 
Arbetsordning och Ordf. Peder föredrar Arbetsordningen för Båstad- Östra Karups församling som 
regler för kyrkorådet antagits av kyrkorådet tidigare. Bl.a. jävsregel, reservationer, Ordf. äger mötet 

och allt ska gå via ordf. samt vårdat språk gäller. 
Kyrkorådet beslutar uppdra åt Kyrkoherden att vara ansvarig för att  
Barnkonsekvensanalysen blir gjord. 

  
 § 157 

Beslutsuppföljning Föreligger beslutsuppföljningen som genomgås och uppdateras. 

 

  § 158 

Kyrkoherden  Kyrkoherde John Liljeblad informerar att:  

informerar * Förhandlingar angående omorganisationen av kyrkogårdschefen är avslutad i 

enighet. Peter Nilssons sista arbetsdag är 30/11-2019. 

* Det är jobbigt för arbetsledare Ingemar att få ihop det för tillfället pga. 

sjukfrånvaro. 

 

Övriga frågor 

§§ 159-160 § 159 

Kh. rekrytering Lena Lundqvist informerar om rekryteringsprocessen efter intervjuerna 29/10. 

Lena har tagit många och noggranna referenser på kandidaterna. 

Efter noggrant övervägande beslutade rekryteringsgruppen att föreslå den mest 

kvalificerade kandidaten Kh. Ann Lidgren för kyrkorådet. 

 Kyrkorådet tackar Lena Lundqvist för ett enastående arbete med 

referenstagningen. 

 Kyrkorådet beslutar följa förslaget att anställa Ann Lidgren som kyrkoherde, 

 med början 1 april 2020, under förutsättning att mbl förhandlingarna den 26/11 

med facken faller väl ut.  

I samband med beslut har Barnkonsekvensanalysen beaktats. 

 Kyrkoherden kommer att välkomnas i gudstjänsten den 17 maj 2020 i Båstad. 

 

 § 160 

Ursäkt Två ursäkter framfördes till ordf. Peder Hörup av FKUs ordf. Lars Rosengren. 

 I samband med förslag till besparingar i budgetarbetet 2018 har det felaktigt  

 anklagats Peder.  

Lars ber om ursäkt för sättet detta drogs upp på förra kyrkorådet. 

 Lars ber även om ursäkt för det hårda tonläget som förekommit på FKU möten. 

 

  § 161 

Rådet runt   * Lena undrar om anbud från tre olika leverantörer krävs inför beställning av 

renovering av kyrkotextilierna i Östra Karup och Båstad, då det råder stor brist 

på textilkonservatorer. 

Det behöver man inte, i detta läge är det viktigt att man har förtroendet. 



 * Evelin påtalar att det är mycket svårt att utföra beslutet från kyrkorådet i 

januari att vara ansvarig för den grafiska profilen med annonser och affischer,  

då material uteblir. 

 

§ 162 

Avslutning  Ordföranden tackar för i år, önskar god jul och förklarar sammanträdet avslutat. 

Kh. John tackar också för i år och önskar god jul och tycker det är spännande att 

vara här.  

Kh. John avslutar med välsignelsen. 

 
 
 
 
 

Båstad den 2019-11-19  Vid protokollet 
 
 
  
  Ordf. Peder Hörup   Evelin Senniksen 
 
 
   

Justeras      Sammanträdestid: 3+1 tim. 
 
 
 
  Barbro Johansson 


