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Plats och tid

Församlingshemmet Förslöv kl. 19.00

Närvarande:

Se närvarolista

Att jämte ordförande justera protokollet: Stellan Andrsson
Justeringens tid o plats:

Expeditionen 2017-05-16, klockan 8:30

Underskrifter

Sekreterare…………………………………………………..
Irene Ohlson
Ordförande…………………………………………………..
Bengt Malm
Justerare……………………………………………………..
Stellan Andersson

___________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling
Sammanträdes datum
2017-05-11
Datum för anslags uppsättande 2017-05-12

Datum för anslags nedtagande 2017-06-02

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv

Underskrift

…………………………………………………………………..
Irene Ohlson
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§ 15
Sammanträdet öppnas och ordföranden Bengt Malm hälsar alla välkomna.
Förrättas upprop. Närvaro framgår av bifogad närvarolista.
§ 16
Att justera protokollet väljs Stellan Andersson. Justering sker den 16/5-2017 klockan 8:30 på
expeditionen.
§ 17
Kallelse och dagordning godkänns.
§ 18
Målen för 2017 (Bil 1 och 2)
Kyrkoherde John Liljeblad redogör för sammanställningen av målen för 2018.
Kyrkorådet beslutar om målen för 2018 enligt bilaga 1 med följande ändringar:
Punkten 3 Fastighetsförvaltning:
Målet ”Att sänka el förbrukningen och lägga en strategi för att få bort användningen av olja
och direktverkande el.” ändras till Att sänka energiförbrukningen och lägga en strategi för att
få bort användningen av olja och direktverkande el.
Målet ”Att fatta beslut om Grevie församlingshem.” tas bort helt.
Punkten 11 Konfirmandundervisning
Målet ”Att säkerställa tillräckliga resurser i alla avseende för konfirmandarbetet” ändras till
Att säkerställa tillräckliga resurser för konfirmandarbetet.
Punkten 14 Diakoni
Målet ”Att inspirera till en diakonal profil i hela församlingen” ändras till Att diakonin skall
genomsyra all kyrkans verksamhet.
Kyrkoherdens kommentarer ingår ej i målen.
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt bilaga 2.
§ 19
Tilläggsanslag fönsterreparation Förslövs kyrka (Bil 3)
Kyrkorådet beslutar: att ta 42 293 kr som ett tilläggsanslag, till reparerade fönster i Förslövs
kyrka.
§ 20
Information från Swedbank, Björn Roslund (Bil 4)
Björn Roslund informerade övergripande om riktlinjer för medelsförvaltning.

Justerares sign

Utdragsbestyrkande
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§ 21
Rapport från utskotten
Kyrkogårdsutskottets ordförande Elizabeth Höyberg Persson informerade om att arbetet med
vård och underhållsplanen för kyrkogården fortgår.

§ 22
Övriga frågor
Ordförande Bengt Malm har fört en diskussion med Montessori i Grevie där de önskar sätta
upp moduler på mark som Kenneth Andersson arrenderar av Förslöv-Grevie församling.
Ordförande har sagt att det går bra om Montessori är överens med Kenneth och att även
ersättningen går till honom. Båstad Kommun har sänt en Grannhörande till Förslöv-Grevie
församling angående uppsättningen av modulerna.
Kyrkorådet beslutar: att Kenneth Andersson tar detta som ett andra hands kontrakt.
Barnkonsekvensanalys är gjord, enligt bilaga 5.
Angående riktlinjer för medelsförvaltning finns det ett gammalt dokument från 2007, som bör
ses över.
Kyrkorådet beslutar: att Maylie Andersson och Maria Hallefält ser över reglementet
angående medelsförvaltning.
Barnkonsekvensanalys är gjord, enligt bilaga 6
Ordförande avslutar mötet.
Nästa möte är den 15 juni.

Justerares sign

Utdragsbestyr

