
   Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i 
   Båstad-Östra Karups församling 2020-02-18 i 
   Församlingsgården i Båstad 
 
Närvarande Ordf. Peder Hörup, Lena Lundqvist, Inger Svensson, Barbro 
Beslutande Johansson, Per Wulff och Ingalill Jönsen 
 
Övriga närvarande Kamrer Maria Hallefält, §§ 15-18 
 
 § 15 
Mötets öppnande Ordf. Peder Hörup hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet 
 öppnat. 
 
 § 16 
Dagordning Dagordningen godkännes med ändringen att ärendet i punkt 7 
 tas upp efter punkt 4 i kallelsen. Under Övriga frågor behandlas ”Val 

av ledamot och ersättare i valberedningen” och ”Trimning runt 
gravstenar”. 

 
Justering § 17 
 Till att justera dagens protokoll utses Lena Lundqvist. Protokollet 

justeras på pastorsexpeditionen fredagen den 22 februari. 
 
 § 18 
GAS Kamrer Maria Hallefält redogör för GAS, Gemensamt Administrativt 
Anställning av vik. Stöd, som är en nationell samverkan för effektivisering av 
kamrer administration och arbetssätt för att frigöra resurser till församlingens 
 grundläggande uppgifter. 
 Karlskrona-Aspö pastorat driver på uppdrag av Lunds stift en 

servicebyrå, som sköter ekonomi och löneadministration för 
församlingar, som har anslutit sig till GAS. 

 Maria visar på för- och nackdelar med systemet. 
 Då beslut inte kan tas förrän frågan utretts vidare, beslutar kyrkorådet 

att anställa en vikarie på kamrerstjänsten för tiden 1/4-31/12 2020. 
 
 § 19 
Anställning kyrkogårds- Hittills har 31 ansökningar inkommit till den utannonserade tjänsten 
vaktmästare som kyrkogårdsvaktmästare. Ansökningstiden går ut den 21 februari. 
 Maria Hallefält informerar om uppmätningen som gjorts avseende 

tidsåtgång för vaktmästarnas arbete på kyrkogårdarna och i kyrkorna. 
 Maria har beräknat att det behövs 5,3 heltidsanställda för att sköta 

dessa uppgifter. 
 
 § 20 
Renovering av Lena Lundqvist informerar om de planerade renoveringsåtgärderna av 
textilier församlingens textilier. 
 Ett antependium och två mässhakar från Östra Karups kyrka och  ett 

antependium och en mässhake från Mariakyrkan lämnas  till 



konservator i Göteborg för renovering. Kostnaden täcks av KAE 
(kyrkoantikvarisk ersättning) och KUB /kyrkounderhållsbidrag) samt 

 för ändamålet anslagna medel i årets budget. 
 Sjöalts Tapetserarverkstad kommer att klä om knäfallet, en stol och 

två pallar i Östra Karups kyrka till en kostnad av 21.000 kr inkl moms. 
Ett fuktskadat antependium, som hängt i gravkapellet i Östra Karup, 
har tvättats och lämnats till lagning. 

 Endast två altardukar i Östra Karups kyrka bedöms som användbara. 
Barbro Johansson erbjuder sig att sy en ny. 

 Ordföranden tackar Lena för hennes värdefulla arbete. 
 
 § 21 
Information från FKU Per Wulff informerar från FKU:s sammanträde den 6 februari. 

 Beslut om lov och startbesked från Båstads kommun för höjning 
av kyrkans parkering i Östra Karup har inkommit. 

 Thomas Peterson redogjorde för budgeten för FKU:s 
ansvarsområde. 

 Problem med belysningen i urnlunden i Båstad har åtgärdats. 

 Gravstenarna, som står uppställda längs västra muren på Båstads 
begravningsplats, kommer inom kort att flyttas. 

 Rabatter på återlämnade gravplatser på Östra Karups kyrkogård 
tas bort för att förenkla skötseln. 

 Enligt besked från räddningschefen i Båstads kommun behöver 
skyltar med upplysning om uppsamlingsplatser vid brand endast 
sättas upp i kyrkorna, i församlingshemmen och på expeditionen 
och inte på uppsamlingsplatsen. 

 Björkebergs elarbeten i koromgången i Mariakyrkan samordnas 
med installationen av den nya ljudanläggningen. 

 Östra Karups skola har frågat om möjlighet att hyra någon lokal i 
församlingshemmet. I så fall måste detta ske i ”skälig omfattning” 
och i samråd med berörd personal. 

 
§ 22 

Beslutsuppföljning Beslutsuppföljning 2020-01-23 gås igenom och uppdateras (se bilaga). 
Norra kgd ÖK Kyrkorådet beslutar att kalla norra kyrkogården i Östra Karup  för 

lapidarium. 
 
 § 23 
Övriga frågor Kyrkorådet beslutar att som ledamot i valberedningen efter Lars 

Rosengren välja Christer Walther och som ersättare Barbro 
Johansson. 

 Kyrkorådet beslutar i enlighet med FKU:s förslag att avgift för trimning 
runt gravstenar tas ut som förut. 

 
 § 24 
Rådet runt Peder Hörup meddelar: 
 Tack från Madeleine för kyrkorådets uppvaktning på hennes 

födelsedag. 
 Tack från Bjäre Lekmannakår för bidrag på 5.000 kr. 



 
Peder Hörup och Lena Lundqvist deltar i ett samtalsseminarium för 

 ordf/vice ordf den 21/4 2020 och ett seminarium kring styrning och 
ledning den 28/5 2020. Båda seminarierna hålles på stiftsgården 
Åkersberg. 

 
 § 25 
Avslutning Ordföranden tackar ledamöterna och förklarar sammanträdet 

avslutat. 
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