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Kyrkorådet    2017-10-12  1 (3) 

___________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid  Församlingshemmet i Förslöv kl. 19.00 

 

Närvarande:  Se närvarolista 

     

Att jämte ordförande justera protokollet: Elsa Bjerninger 

 

Justeringens tid o plats: Expeditionen 2017-10-18, kl 10:00 

 

Underskrifter  Sekreterare…………………………………………………..

                    Irene Ohlson 

   

  Ordförande………………………………………………….. 

                    Boel Petersson  

 

  Justerare…………………………………………………….. 

                                         Elsa Bjerninger 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

   BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ  Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling 

Sammanträdes datum 2017-10-12 

 
Datum för anslags uppsättande 2017-10-19  Datum för anslags nedtagande 2017-11-10 

 

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv 

 

 

Underskrift  ………………………………………………………………….. 

   

  Irene Ohlson 
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§ 39 

Sammanträdet öppnas och dagens ordförande Boel Petersson hälsar alla välkomna, med en 

dikt om hösten. 

Förrättas upprop. Närvaro framgår av bifogad närvarolista. 

 

§ 40 

Att justera protokollet väljs Elsa Bjerninger. Justering sker den 18/10-2017 klockan 10:00 på 

expeditionen. 

 

§ 41 

Kallelse och dagordning godkänns. 

Kyrkoherde John Liljeblad önskar informera om valet och några personalfrågor under övriga 

frågor. 

 

§ 42  

Budget med verksamhetsplaner för 2018 (Bil 1) 

Maria Hallefält föredrog budgeten för 2018. Budgeterat resultat för 2018 är 405 555 kr. 

 

Kyrkorådet beslutar att omfördela 10 000 kr från församlingsfesten i samband med 

invigningen av Barnenshus till aktiviteter för människor mitt i livet. 

 

Kyrkorådet beslutar att lägga denna budget som förslag till Kyrkofullmäktige. 

 

Barnkonsekvensanalys är gjord. (Bil 2) 

 

§ 43 

Församlingsinstruktioner 
Kyrkoherde John Liljeblad informerar om att han kommer att skriva ihop 

församlingsinstruktionen under nästa vecka för att de sedan ska kunna tas av 

Kyrkofullmäktige i december. 

 

Barnkonsekvensanlys är gjord. (Bil 2) 

 

§ 44 

Boulebana (Bil 3) 

SPF frågar om de får bygga en boulbana på kyrkans mark. 

 

Kyrkofullmäktige beslutar att säga ja till att SPF anlägger en boulebana på kyrkans mark. 

 

 
 

 

 

 

Justerares sign     Utdragsbestyrkande 
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§ 45 

Rapport från utskotten 

Kyrkogårdsutskottets ordförande Elizabeth Höyberg Persson informerar om att 

underhållsplanen för Förslövs kyrkogård är klar vad gäller plantering. Vård och 

underhållsplanen beräknas vara färdig i början på 2018. Kyrkogårdsutskottet har läst och 

diskuterat utkastet och är nöjda med resultatet. 

 

Fastighetsutskottets ordförande Stellan Andersson informerar om brandlarmet i kyrkan som 

räddningstjänsten gett anmärkning på. Offerter har tagits in den första var på 585 640 kr men 

efter att konsult Bertil Hervén har tittat på vilken utrustning som behövs och fått godkänt av 

räddningstjänsten så har Protecum inkommit med en offert på 33 000 kr/kyrka exkl moms. 

I summan ingår inte larm till vaktmästare alt väktare eller skyliftshyran.  

Kyrkorådet önskar att Fastighetsutskottet ser till att det finns jordfelsbrytare i kyrkorna. 

Angående byggandet av Barnens hus: två offerter har kommit in, varav det ena företaget tagit 

tillbaka sin offert för att räkna på den igen. 

Stellan är inte nöjd med företaget som servar värmepumparna, de skriver inte upp vilka arbete 

som är gjorda och fakturan kommer väldigt långt efter gjort arbete. 

I Grevie kyrka ska en shuntventil sättas och expansionskärlet flyttas från vinden ner i källaren. 

EVT har lämnat en offert på 56 000 kr i det ingår rengöring av filter, Sandbäckens rör har 

lämnat en offert på 18 000 kr, ingen rengöring av filter. 

 

§ 46 

Övriga frågor 

Kyrkoherde John Liljeblad informerar om valet 2017. På stiftsnivå har Birger Svensson blivit 

ledamot för Kristdemokraterna. Bil 4 

Kyrkoherde John Liljeblad informerade om personalfrågorna under punkten budget. 

 

Mötet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Justerares sign     Utdragsbestyrkande 


