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§ 101 Inledning 

 

Mötets ordförande Kay Andersson hälsar de närvarande 

välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Lena Bohman 

inleder med andakt. 

§ 102 Upprop 

 

Upprop förrättas av sekreteraren. 

 

§ 103 Sammanträdets utlysande 

 

Sammanträdet förklaras ha tillkommit i laga ordning. 

 

§ 104 Justering 

 

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Gertrud 

Bard 

 

§ 105 Godkännande av dagordning 

 

Dagordningen godkänns med tillägg under övriga frågor. 

 

§ 106     Föregående protokoll 

Protokollet från mötet i september beslutar församlingsrådet 

 

att                         lägga till handlingarna. 

 

§ 107     Årshjul 

 

Lägger till i årshjulet att vi denna gång gått igenom information 

och jobbat med diverse synpunkter på första utdraget av 

församlingsinstruktionen. 

 

§ 108      Åsa af Ekenstam om pastoratets hantering av fonder 

 

Åsa börjar med att berätta kring den gemensamma hanteringen av 

fonder i pastoratet då man från pastoratets sida vill ta över 

hanteringen av Rökstorps fonden. Det första hon poängterar är att 

utdelningen inte kommer att ändras, detta möts av många 

frågetecken och en oro från församlingsrådets sida, då hon inte 

rakt kan svara på om det står i statuten så att inte kyrkorådet ändrar 

på det. 

Vidare berättar hon att man kommer att ändra firmateckningen då 

det just nu är Kay och Lena som är firmatecknare och ändringar 
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osv. måste just nu alltid undertecknas av dom. Det man främst vill 

förenkla är det administrativa då det i dagsläget tar mycket tid från 

många personer att styra med detta. Vi är inte en förvaltning och 

jobbar inte med det, så därför vill man lägga så lite tid som möjligt 

på det.  

Senare följer många frågor från församlingsrådet.  

Kay undrar; En flytt av förvaltningen från församlingsrådet till 

kyrkorådet innebär att vi frångår det som står skrivet i stiftelsen 

kring att det är församlingsrådet där Vånga är tillhörigt som ska 

vara förvaltare, måste det skrivas om för att inte bryta det? Åsa 

svarar att det inte ska behövas göras.  

Om vi avsäger sig förvaltningen till kyrkorådet kan vi ta tillbaka 

den? Åsa svarar att det inte är möjligt om inte kyrkorådet avsäger 

sig det.  

Vidare uppkommer frågan kring att församlingsrådet har utsett en 

styrgrupp som ska sköta fonden, så att den sköts lokalt i Vånga och 

om det kan ändras av kyrkorådet? Åsa svarar att man enbart vill ha 

samförvaltning på det administrativa i kyrkorådet och att 

församlingsrådet fortfarande äger utdelningsfrågan.  

Då kommer frågan om det står i statuten så att inte kyrkorådet tar 

över det i ett senare skede.  

Från församlingsrådets sida framför man önskemål kring att ha 

mer framförhållning inför underskrifter istället för att flytta 

förvaltningen. Om vi flyttar över förvaltningen så önskar man en 

garanti för att vi får sköta utdelningen så att ingen ändrar på det 

senare. Åsa kommer fram till att det ska finnas delegation på att 

det är församlingsrådet som beslutar kring hur utdelningen ska se 

ut och att det enbart är det administrativa hamnar hos kyrkorådet. 

Hon lovar att ta fram delegationen så att församlingsrådet kan få se 

hur den ser ut. Slutligen meddelar hon att hon gärna ser att vi tar 

ett beslut senast på novembermötet så att hon, om vi överför 

förvaltningen, hinner skicka allt vidare till alla instanser som ska 

ha info osv. 

 

§ 109    Rökstorpsfonden  

Församlingsrådet beslutar att man skjuter på beslutet kring 

förvaltningen till november mötet. Inför mötet så bör vi ha fått 

statuterna från Freddy Alm och delegationsförslaget från Åsa.  
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§ 110     Synpunkter på Församlingsinstruktionen 

Under denna punkt fick församlingsrådet chans att lämna sina 

synpunkter på församlingsrådens inskickade bidrag till 

församlingsinstruktionen. Det stora man reagerat på är att vi i de 

olika församlingarna är så väldigt olika, både i text och i övrigt. 

Det säger mycket om både församlingarna och församlingsråden. 

Man undrar därför kring hur mycket i texterna som kommer att 

skrivas om för att få det enhetligt, kommer det att förändra 

mycket innehåll?  

Sedan halkar man in på, hur ska vi göra detta? Det behövs en 

konkret handlingsplan. Detta ska dock inte in i 

församlingsinstruktionen eftersom man är bunden att följa den 

och man vill inte på det sättet ha en handlingsplan i 

församlingsinstruktionen, utan den ska finnas i församlingen och 

gå att ändra på. Utifrån detta så undrar man hur det har gått 

tidigare år? Det borde göras en utvärdering för att se hur man 

gjort för att följa och uppnå målen i församlingsinstruktionen.  

Vilka mål bör vi ha utifrån våra fokusområden? Församlingen har 

börjat jobba utifrån dessa och de bör synas i vår verksamhet och 

styra hur vi prioriterar och budgeterar, i budgeten är det bra att 

det går att motivera det. I församlingsrådet bör man börja göra 

tydliga planer inför kommande år, vad vi ska jobba med osv. 

vissa församlingsråd gör redan detta, men alla bör göra det för det 

är lättare när man börjar prata med de andra församlingarna i 

budgetarbetet osv. Till vår fördel har vi årshjulet som visar på 

vad vi gjort under året och det kan då bli lättare att göra en plan 

också framåt. 

Nästa synpunkt är att det är för mycket ord, det behövs inte. Det 

blir lätt tungt att komma igenom om det är för mycket. Sedan bör 

man vara lite mer tydlig på några ställen, alla vet t.ex. inte vad 

familjeläktaren är eller i vilket sammanhang den finns.  

Vidare pratas det om statistiken i församlingsinstruktionen, bör 

den vara med eller inte, är det positivt eller negativt, bör man ha 

siffror att jämföra med?  

Sedan följer lite kommentarer: 

De andra församlingarna har skrivit med antal medlemmar i 

församlingen, det har inte vi, ska vi lägga till det?  

Vem är jag i den delen som handlar om kommunikationen?  

S:t Johannes del är alldeles för lång, för många ord och 

upprepningar, den innehåller dessutom bara byggnader som 

resurser och beskrivningen handlar om siffror och övrigt som är 

sådant som går att ta på.  

 

Se bifogade dokument för övriga inskickade synpunkter. 
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§ 111    Skärkinds kyrka 

Lena börjar med att informera om att hon tagit ett ganska hastigt 

beslut att stänga Skärkinds kyrka efter en uppmaning av 

Kyrkoherden som hon kände var ganska pressande. Detta pga. Puts 

i taket som ramlar ner. Det har gjort det under en lång tid och man 

har haft en dialog med fastighet som håller på att undersöka det. 

Händer det något med en besökare så kommer det att drabba oss 

vilket gör detta till det bästa valet. Innan beslutet togs funderade 

hon på om man kunde stänga bänkrader eller liknande, men hon 

vill inte ta det ansvaret som det kan innebära.  

Pga. Detta har vi flyttat inbokade dop till Kimstad kyrka i samråd 

med dopfamiljerna och Lilis konserter kommer flytta till 

bygdegården efter dialog med henne. Soppluncherna kommer 

fortsätta vara i församlingshemmet där de även kommer få ha 

andakten. Midnattsmässan kommer vara i kapellet.  

I dagsläget vet man inte hur allvarligt det är utan det kommer 

genomföras en besiktning under oktober och därför vet man heller 

inte hur länge kyrkan kan komma att vara stängd. Det som utger 

ett problem är de målningar som finns i taket och hur vi gör för att 

rädda dessa.   

Församlingsrådet är enigt om att dom stöttar beslutet, för vi ska 

inte vara ansvariga om något händer. Däremot tycker man att det 

är dåligt att lasta beslutet på Lena, såhär när läget blivit akut, 

istället för att låta fastighet sköta det eller att Thomas beslutet.  

Församlingsrådet tycker det är viktigt att man är tydlig och öppen i 

kommunikationen ut till ”bygden” så inte rykten börjar sprida sig. 

Viktigt att förklara vad som hänt. Om ryktena börjar sprida sig så 

är det viktigt att vi kan bemöta dom på ett enhälligt sätt.  

 

§ 112    Ordinarie ledamöter i församlingsrådet 

Kay lägger fram att vi ska lämna vidare till Kyrkofullmäktige att vi 

behöver få en ny ordinarie ledamot och en ersättare i 

församlingsrådet.  

 

§ 113     Kay informerar 

Kay informerar om att man på Vårdsnäs hade en dag där 

församlingsrådsordföranden från alla församlingsråd i Linköpings 

stift blev inbjudna. Detta är något som kyrkoråden tidigare haft, 

men det var efterlängtad och bra för församlingsråden att få samma 

chans, det behövs att man fokuserar lite på församlingsråden 
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också. Han tyckte det var väldigt intressant att träffa andra, det var 

ungefär var tredje ordförande som var där. Under träffen kunde 

man konstatera att det var stora skillnader mellan församlingarna 

och församlingsråden. Minsta församlingen, som också var ett 

pastorat, hade 300 medlemmar och där var alla engagerade på 

något sätt. Efter mycket diskussioner kunde man komma fram till 

att alla i slutändan var nöjda över sin storlek på församling även 

om de som var ”små” hade många fördelar. 

§ 114      Församlingsherden informerar 

 

Sigrid har nu slutat sin tjänst i församlingen och börjat som 

arbetsledare i Kolmården. Då vi i dagsläget inte har någon ny på 

hennes tjänst så kommer Cecilia Ehlert-Ankarstrand gå in på 

hennes tjänst till nyår. Hon har tidigare jobbar som arbetsledare i 

S:t Johannes.  

Leena-Kaisa Wassberg har begärt studieledigt i vår på 20% för att 

kunna studera. 

Renoveringar i ungdomslokalen i Klockargården skulle startat 

förra veckan, just nu vet ingen när de börjar eller vad dom ska göra 

för renoveringar. 

Vi har fått en inbjudan till samarbetskyrkokonferens den 13 mars 

2020. Där träffas representanter från Svenska kyrkan och EFS. Vi 

har 7st platser som är våra. Så om någon vill åka så kan man säga 

till Lena om detta.   

 

§ 115      Kort info 

 

a) Svenska kyrkans Unga 

Det var nattcamp i helgen som var. Skulle varit 8st ungdomar, 

men blev 4st. Det var 50års jubileum. Det var tävling i 5 olika 

klasser bl.a. en veteranklass för de som varit med tillräcklig 

länge. Vi deltog i klass 3 som var en blandklass och vi hamna 

på en 5:e plats, vilket var 5 poäng efter förstaplatsen. Vi 

tältade och vaknade i minusgrader. 

b) Kyrkorådet 

Anderz rapporterade från föregående kyrkoråd. 

 

c) EFS 

Ingen har varit på mötet men utifrån föregående protokoll kan 

man se att man bl.a. har diskuterat missionsprojektet. I övrigt 

så är det samrådsmöte på torsdag 10 oktober.  
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§ 116      Övriga frågor 

 

- Pga. Dubbelbokning i Klockargårdens stora sal 2/12 till följd 

av renoveringarna, undrar sekreteraren om vi ska flytta vårt 

nästa sammanträde till Söderledskyrkan istället. 

Församlingsrådet tycker att det låter som en bra idé. 

- Internationella gruppen har möte i veckan. Man vill därifrån 

gärna ha tillskott i form av någon från församlingsrådet efter 

att Sigrid slutat. Till nästa sammanträde kommer Anna-Karin 

Östling och pratar om det. 

- Vem ska vara representant för SKUT? Det valdes tidigare i 

kyrkorådet men väljs nu i församlingsrådet, dock har vi inte 

valt några sedan det gick från kyrkoråd till församlingsråd.  

Man ser gärna att det blir några nya. Det är möte 17 

november i Linköping, något för presidiet att kolla vidare på. 

- Svenska kyrkans unga styrelse, har en demokratiutbildning 

för förtroendevalda i Linköpings stift den 23-24 november. 

Det är ett samarbete mellan Sensus, Svenska kyrkans unga 

och Linköpings stift. Sista anmälan är 1 November. Det har 

tidigare gånger varit en väldigt givande utbildning där olika 

generationer fått mötas.  

-  

§ 117      Mötets avslutande 

 

Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat. 

 
 


