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BODARNE PASTORAT          2016-05-24 

 

Öppnande  KF § 10 

   Ordförande Jan Holmgren hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 

 

Upprop   KF § 11   

   16 ledamöter var närvarande. 

 

Justerare  KF § 12 

   Till justerare valdes Berit Karlsson och Therese Magnusson. 

 

Kungörande  KF § 13 

   Sammanträdets kungörande godkändes. 

 

Dagordning  KF § 14 

   Den föreslagna dagordningen godkändes. 

 

Årsredovisning  KF § 15 

   Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna 2015 års bokslut och årsredovisning. 

 

Revisionsberättelse KF § 16 

Kamrer Gunnar Rundqvist läste upp revisorernas uttalande vad gäller 2015 års 

årsredovisning. Revisorerna tillstyrker att Kyrkofullmäktige fastställer resultaträkning och 

balansräkning och tillstyrker att Kyrkofullmäktige beviljar Kyrkorådet i Bodarne pastorat 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015. 

Kyrkofullmäktige beslutade att bevilja Bodarne pastorats Kyrkoråd full ansvarsfrihet. 

 

Avsägelse uppdrag KF § 17 

Maria Bohlin, ersättare i Ramundeboda Församlingsråd, avsäger sig sitt uppdrag då hon 

fått anställning som lokalvårdare i Bodarne pastorat. 
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Val av ersättare  KF § 18 

   Till ny ersättare i Ramundeboda Församlingsråd föreslås Wivianne Nilsson. 

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna Wivianne Nilsson som ny ersättare i 

Ramundeboda Församlingsråd. 

 

Försäljning av  KF § 19                                                                                                                  

Skagershults prästgård 

Kyrkorådets ordförande meddelade att diskussioner har förts angående en försäljning av 

Skagershults prästgård. I dag finns externa hyresgäster i prästgården. Möjlighet finns att 

kyrkoherde Jan Wallgren med familj i framtiden kan tänka sig att hyra prästgården. Arne 

Augustsson föreslår att man avvaktar med en försäljning. 

Kyrkofullmäktige beslutade att avvakta en försäljning av Skagershults prästgård. 

 

Avverkning skog KF § 20 

En skogsbruksplan har upprättats för skogsfastigheten Undenebotten av Finnerödja 

Skogstjänst. I skogsbruksplanen föreslås slutavverkning av gammal skog samt gallring 

under 2016. Nettoinkomster för avverkningen beräknas bli c:a 478 000 kr. Kyrkorådet 

föreslår att avverkning och gallring utförs av Finnerödja Skogstjänst under 2016. 

Kyrkofullmäktige beslutade att godkänna avverkning av gammal skog samt gallring på 

skogsfastigheten Undenebotten. 

 

Arkiv   KF § 21 

Pastoratets arkiv behöver gås igenom, mycket kan gallras bort och mycket skall skickas till 

Landsarkivet i Uppsala för förvaring. Kyrkorådet föreslår att pastoratet skall anlita 

stiftsantikvarie Anders Borg för arbetet, kostnaden för detta är beräknad till c:a                

150 000 kr. 

Kyrkofullmäktige beslutade enligt Kyrkorådets förslag att anlita stiftsantikvarie Anders 

Borg för arbetet med arkivet till en kostnad av c:a 150 000 kr. 

 

Information  KF § 22 

På torsdag den 26/5 kl. 17.00 invigs den nyrenoverade pastorsexpeditionen med ett 

Öppet Hus. Arne Augustsson och Jan Wallgren har varit i Viby och fått information om 

planerna för en ev. gemensam Servicebyrå vad gäller ekonomi för pastoraten i södra 

Nerike. Kyrkorådet tittar vidare på organisationsfrågor och olika samverkansformer. 
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Forts. KF § 22 

Jan Wallgren meddelar att det är svårt med konfirmandrekryteringen i pastoratet, årets 

konfirmander är en liten grupp. Innan sommarlovet skall besök göras på Centralskolan. 

Önskemål finns också att starta ytterligare en barngrupp i Finnerödja. Barn och ungdom 

är viktiga, vi måste hitta en riktning för verksamheten. 

Arne Augustsson berättade att det redan nu påbörjats planering inför 2017 års kyrkoval. 

Vi behöver hitta fler engagerade förtroendevalda, börja redan nu att leta bland vänner 

och bekanta efter intresserade! 

Arne Augustsson informerade om att pastoratet kommer att få c:a 290 000 kr. från 

Strängnäs stifts Prästlönefonder under året. Arne berättade också att renoveringsarbetet i 

Finnerödja församlingshem startat efter vattenskadan. En del små förändringar kommer 

att göras i köket. Man räknar med att allt ska vara klart under juli – augusti 2016.  

 

Avslutning  KF § 23 

   Sammanträdet avslutades med bönen – Gud som haver barnen kär. 
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Casselgården tisdag den 24 maj 2016 kl. 18.30 – 19.20 

Jan Holmgren, ordförande  Arne Augustsson                                                                 

Bengt Engman    Roland Karlsson                                                            

Ulla Carlsson    Kjell Wiberg                                                                 

Aina Karlsson-Andersson  Kenth Gustafsson                                                           

Barbro Widén § 10 - §22  Hans-Åke Sandberg                                                           

Therese Magnusson   Britt-Inger Palmqvist § 10 - § 22                                       

Jessica Gunnarsson   Britt Johansson                                                                    

Eva Hermansson   Berit Karlsson 

 

 

 

 

Carina Rosengren, sekreterare                                                                            

Gunnar Rundqvist, kamrer 

 

 

 

 

Berit Karlsson, Therese Magnusson 

Casselgården i maj 2016 

10 – 22 

 

  

Carina Rosengren 

 

   Jan Holmgren 

 

 Berit Karlsson   Therese Magnusson 


