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Plats och tid

Församlingshemmet Grevie kl. 19.00

Närvarande:

Se närvarolista

Att jämte ordförande justera protokollet: Boel Petersson
Justeringens tid o plats:

Expeditionen 2017-06-21, klockan 10:00

Underskrifter

Sekreterare…………………………………………………..
Irene Ohlson
Ordförande…………………………………………………..
Bengt Malm
Justerare……………………………………………………..
Boel Petersson

___________________________________________________________________________
BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling
Sammanträdes datum
2017-06-15
Datum för anslags uppsättande 2017-06-22

Datum för anslags nedtagande 2017-07-13

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv

Underskrift

…………………………………………………………………..
Irene Ohlson
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§ 23
Sammanträdet öppnas och ordföranden Bengt Malm hälsar alla välkomna, till terminens sista
möte.
Förrättas upprop. Närvaro framgår av bifogad närvarolista.
§ 24
Att justera protokollet väljs Boel Petersson. Justering sker den 21/6-2017 klockan 10:00 på
expeditionen.
§ 25
Kallelse och dagordning godkänns.
§ 26
”Barn-och ungdomsgruppens” förslag (Bil 1)
Boel Petersson, Bengt Malm, Anders Johansson och Stellan Andersson ingår i gruppen som
sammanställt två inriktningsförslag som bygger på vad som kom fram under
planeringsdagarna i Hovs Hallar. Maylie Andersson önskar att frågan bordläggs till efter
valet. Elizabeth Höyberg Persson och Stellan Andersson yrkar på att beslut fattas under
kvällen. Kyrkoherde John Liljeblad framför kamrer Maria Hallenfälts synpunkter angående
kostnaderna för de olika förslagen. I förslag 1 ingår bla nytt värmesystem och uppfräschning
av golv och väggar i det gamla församlingshemmet.
Kyrkorådet beslutar: att återremiss ej behövs på de två framtagna förslagen.
Omröstning sker genom handuppräckning, förslag 1 får 5 röster, förslag 2 får 2 röster och
2 st avstår från att rösta.
Kyrkorådet beslutar: att arbeta vidare med inriktningsförslag 1. Att bygga nytt
ändamålsenligt hus för BUV. Gamla församlingshemmet upprustas till vuxenverksamheten.
Starta ny barnverksamhet i Förslöv.
Kyrkorådet beslutar: att summorna i förslaget ska stå kvar.
Kyrkorådet beslutar: att Fastighetsutskottet arbetar vidare enligt beslutet.
Barnkonsekvensanalys görs av Kyrkoherden på beslutet. (Bil 2)

Justerares sign

Utdragsbestyrkande

FÖRSLÖV-GREVIE
FÖRSAMLING

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Nr 4
Sammanträdesdatum
Blad

Kyrkorådet

2017-06-15

3(3)

§ 27
Gudstjänstplan (Bil 3)
Söndagarnas musikgudstjänster den 16, 23 och 30/7 byter kyrka.
Kyrkoherde John Liljeblad informerar om att from 1/9 är Ann Nerborg tjänstledig 50%,
Emma Stene Jernqvist anställs på ett halvår på 50% och Eva Gullmo anställs på ett halvår på
50%. Emma är ej färdig präst och ska arbeta med gudstjänster, skola, barngrupp i Förslöv
samt Internationella Gruppen, mm. Eva ska arbeta med gudstjänster, konfirmander och
bibelstudiegruppen, mm.
Kyrkorådet beslutar: att godkänna gudstjänstplaneringen.
Barnkonsekvensanalys görs på beslutet. (Bil 4)
§ 28
Rapport från utskotten
Elizabeth Höyberg Persson ordförande i Kyrkogårdsutskottet meddelade att Kyrkogårdsinventeringen pågår, just nu tittar regionmuséet på gravarna. En stöld av ett kopparstaket har
skett på Grevie kyrkogård på Rubins familjegrav som sköts av en stiftelse som Båstad
Kommun förvaltar. Bidrag kan sökas hos stiftet för att återupprätta ett staket. Boel Petersson
skickar in en ansökan till stiftet.
Fastighetsutskottets ordförande Stellan Andersson meddelar att arbetet med att sätta in
brandlarm i kyrkorna håller på, det ska vara klart i september.
Linjer till den nya p-platsen i Förslöv kommer att göras.
Kyrkoherde John Liljeblad informerade om att en inventering av våra fastigheter ska göras
och renoveringsbehov ska ses över och ska vara klart 2018.
Det kommer att bli en utbildning för KR ordförande, vice ordförande, KR ordförande, vice
ordförande och kyrkoherden i februari.
Sara Carlsson tas emot i Grevie kyrka den 18 juni kl 10:00. Kaffe serveras i nykyrkan.
Jan Olof Rydström är mycket tacksam över sin avtackning.
Det behövs fler kyrkvärdar!
Ordförande avslutar mötet och önskar en trevlig sommar!
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