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Casselgården tisdagen den 21 maj 2019 kl.18.30 – 19.45
Jan Holmgren, ordförande
Jessica Gunnarsson
Ulla Carlsson
Tero Brandt
Aina Karlsson-Andersson
Bengt Engman
Kenth Gustafsson
Eva Hermansson
Elin Persson
Sven-Erik Arvidsson

Susanne Stenlund
Göran Elestedt
Hubert Oskarsson
Kjell Wiberg
Therese Magnusson § 1- § 10
Ulrika Lernéus
Sven Almqvist
Britt Johansson
Mona Oskarsson

Carina Rosengren, sekreterare
Jan Wallgren, kyrkoherde

Tero Brandt och Elin Persson
Casselgården i maj 2019
1-15

Carina Rosengren
Jan Holmgren

Tero Brandt Elin Persson

BODARNE PASTORAT
KYRKOFULLMÄKTIGE

2.
2019-05-21

Öppnande

KF § 1
Kyrkofullmäktiges ordförande hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet
för öppnat.

Upprop

KF § 2
19 av ledamöterna var närvarande.

Justerare

KF § 3
Till justerare valdes Tero Brandt och Elin Persson.

Kungörande

KF § 4
Kallelsen som varit annonserad i Bodarne-Magazinet, utsänd i personliga brev samt
varit anslagen på pastoratets anslagstavlor godkändes.

Dagordning

KF § 5
Den föreslagna dagordningen godkändes.

Årsredovisning KF § 6
2018 års bokslut godkändes och lades till handlingarna.

Revisionsberättelse

KF § 7
Tanja Hougaard förtroendevald revisor i Bodarne pastorat läste delar av
revisorernas revisionsberättelse.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

Ansvarsfrihet

KF § 8
Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja Bodarne pastorats Kyrkoråd full
ansvarsfrihet.

Kantklippning

KF § 9
Sven Almqvist yrkade på återremiss i ärendet så att man kan se över ärendet en
gång till. Ordförande Jan Holmgren finner att det finns två förslag, återremiss och
Kyrkorådets förslag. Ordförande gör propositionsordning och frågar, ska ärendet
avgöras i dag, eller återremitteras?
Ärendet skall beslutas i dag enligt Kyrkorådets förslag.
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Forts. KF § 9
Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag (KR § 35) att kantklippning
runt gravar, som inte har skötselavtal, från och med den 1/1 2020 ska
avgiftsbeläggas med 200 kr/år. Avtal kan skrivas på 1 eller 3 år.
Försäljning av
Skagershults gamla
kyrka

KF § 10
Kyrkofullmäktige beslutar enligt Kyrkorådets förslag (KR § 49) att lämna ut
Skagershults gamla kyrka till försäljning, att kyrkoherde Jan Wallgren och
kyrkorådets ordförande Arne Augustsson ombesörjer detta tillsammans
med Fastighetsbyrån i Laxå. Strängnäs stifts jurist skall se över
försäljningsavtalet innan ev. affär är klar.
Kyrkofullmäktige beslutar även att i köpeavtalet skall de punkter
som Skagershults församlingsråd lämnat som yttrande finnas med.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Tilläggsanslag

Att kyrkan av de nya ägarna vårdas och behålls som kyrka där gudstjänst kan
firas främst sommartid i samma utsträckning som i dagsläget.
Att kyrkan fortsättningsvis kan utnyttjas av Skagershults församling för dop
och vigslar.
Att kyrkliga handlingar sker enligt de villkor som finns i Svenska kyrkans
kyrkoordning eller enligt ordning med annan kyrka/kristet samfund som
Svenska kyrkan har samverkan med.
Att ett avtal reglerar församlingens nyttjanderätt ska upprättas med de nya
ägarna.
Att efter överlåtelse ska kyrkogården och kyrkobyggnaden inte längre skötas
av Bodarne pastorats kyrkogårdsförvaltning eller av pastoratet.
Överlåtelsevillkoren ska formuleras av en stiftsjurist eller person med
motsvarande kompetens, så att överlåtelsens förutsättningar blir så tydliga
som möjligt för alla parter.

KF § 11
Kyrkofullmäktige beslutade enligt Kyrkorådets förslag (KR§52) att
godkänna ett tilläggsanslag på 200 000 kr. till renoveringen av.
Skagershults prästgård.

Ersättning
sekreterare

KF § 12
Kyrkofullmäktige beslutade enligt Kyrkorådets förslag (KR§ 54) att
2000 kr/år skall betalas till sekreterare i Kyrkorådet.

Ny ersättare i KR

KF § 13
Till ny ersättare i Kyrkorådet valdes Raul Wennström.

Meddelande

KF § 14
Susanne Stenlund meddelade att det finns en Krisgrupp i Bodarne pastorat.
Om någon stor olycka eller katastrof inträffar i pastoratet måste en
krisgrupp finnas att kalla in. Se bil. 1.
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Den 9 juni är det Vallfartsmässa med biskop Johan Dalman som celebrant och
predikant vid Riseberga klosterruin. Mässan börjar kl.11.00, buss ordnas från
Ramundeboda, meddela expeditionen om skjuts önskas.

.

Den 11 juni är alla förtroendevalda, ideella och personal inbjudna till en
grillkväll vid Casselgården kl.18.00.
Sven Almqvist framförde olika tankar och åsikter han har om Svenska kyrkan av
idag, och hur viktigt det är att inte utesluta någon från våra verksamheter.
Vi måste skapa en välkomnande kyrka där alla ska vara välkomna.

Avslutning

KF § 15
Ordförande Jan Holmgren önskade alla en skön sommar och förklarade
sammanträdet för avslutat. Kyrkoherde Jan Wallgren avslutade med bönen
Gud som haver barnen kär.

