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___________________________________________________________________________ 

 

Plats och tid  Församlingshemmet i Grevie kl. 19.00-21:00 

 

Närvarande:  Se närvarolista 

     

Att jämte ordförande justera protokollet: Ann-Katrin Werner Forssell 

 

Justeringens tid o plats: Expeditionen 20180523 kl 10:00 

 

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

                    Irene Ohlson 

   

  Ordförande………………………………………………….. 

                    Boel Petersson 

 

  Justerare…………………………………………………….. 

                                         Ann-Katrin Werner Forssell 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

   BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ  Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling 

Sammanträdes datum 20180524 

 
Datum för anslags uppsättande 20180525  Datum för anslags nedtagande 20180615 

 

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv 

 

 

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

   

  Irene Ohlson 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 



FÖRSLÖV-GREVIE   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

FÖRSAMLING   Nr 3 

    Sammanträdes datum                 Blad 
 

Kyrkorådet    20180517                        2(4) 
 

 

Kyrkoherde John Liljeblad höll andakt och psalm 199 sjöngs. 

 

§ 30 

Sammanträdet öppnades och ordförande hälsade välkomna. Upprop förrättades. Närvaro 

framgår av bifogad närvarolista. 

 

§ 31 

Att justera protokollet valdes Ann-Katrin Werner Forssell. 

 

§ 32 

Justering sker den 23 maj klockan 10:00 på pastorsexpeditionen i Förslöv. 

 

§ 33 

Kallelse och dagordning godkändes, med tillägget GDPR som punkt 13. 

 

§ 34 

Föregående mötes protokoll  

Godkändes och lades till handlingarna.  (Bilaga 1) 

 

§ 35 

Rekrytering av godkänd revisor 
Ordförande framförde KR AUs förslag om att ge Maria Hallefält i uppdrag att ta anbud från 

godkända revisorer. 

Kyrkorådet beslutade att ge Maria Hallefält i uppdrag att ta in tre olika anbud från godkända 

revisorer. 

 

§ 36 

Uppvaktningspolicy (Bilaga 2) 

Kyrkorådet diskuterade KR AUs förslag och kom fram till följande ändringar: 

Till anställda även uppvakta med en blomma vid 50- och 60-årsdagar, till ett värde av max 

100 kr. 

Att till anställda vid 25-års anställning och avtackning även ge en blomma, till ett värde av 

max 100 kr. 

Att till anställda vid längre sjukskrivning (mer än 4 veckor) uppmuntra med en blomma, till 

ett värde av max 400 kr. 

Till förtroendevalda och kyrkvärdar vid avtackning ge ett presentkort till ett värde av 250 

kr/mandatperiod och en blomma till ett värde av max 100 kr. 

Detta gäller alla förtroendevalda ordinarie som ersättare. 

Kyrkorådet beslutade att godkänna uppvaktningspolicyn efter ändringarna. 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkande 
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§ 37 

Skötselavtal för gravvård 
Ordförande Boel Petersson förespråkade att ett årsavtal för gravskötsel är att föredra. 

Assar Nilsson menade att avskrivningsavtal är viktiga för människor utan anhöriga. 

Kyrkorådet bordlägger ärendet, för att utreda alternativ till gravskötselavtal. 

 

§ 38 

Målbeskrivning inför 2019 (Bilaga 3) 

Kyrkoherde John Liljeblad var föredragande. 

Kyrkorådet beslutade att godkänna Målbeskrivningen för 2019 att till punkten 

Långsiktiga mål lägga till  ”Att ha ett varierat gudstjänsterbjudande och föra en bred 

samhällsdialog och synlig göra sig.” 

 

Barnkonsekvensanalys är gjord (Bilaga 4) 

 

§ 39 

Kyrkoherdens rapport 

Att man håller på att ta in offerter på kopieringsmaskin. 

 

§ 40 

Utskottens rapporter 

Fastighetsutskottets ordförande Bengt Malm informerade om att underhållsplanerna för 

fastigheterna i Förslöv är klara och att man nu ska börja titta på fastigheterna i Grevie. 

FU har även tittat på ventilationen i Förslövs församlingshem där man ev får byta ut 

värmepumpen. 

Kyrkogårdsutskottets ordförande Elizabeth Höyberg Persson berättade att nu är Vård- och 

underhållsplanen för kyrkogårdarna hos Länsstyrelsen för godkännande. 362 554 kr kostade 

planerna som Regionmuséet i Kristianstad har gjort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkande 
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§ 41 

Utbildning angående gemensamt fastighetsregister för Svenska kyrkan 

Ordförande informerade om att det kommer att bli en utbildning angående det gemensamma 

fastighetsregistret i Lund i september, vilken kan vara bra för Fastighetsutskottet att gå på. 

 

§ 42 

GDPR 

Kyrkoherden informerade. 

Kyrkorådet beslutade att godkänna GDPR policyn (Bilaga 5) 

Kyrkorådet beslutade att utse Maria Hallefält till Dataskyddsombud och Irene Ohlson får 

ansvar för att veta vilka register som finns. 

 

Barnkonsekvensanalys är gjord innan beslutet. (Bilaga 6) 

 

§ 43 

Övriga frågor 

Stellan Andersson, ordförande i Projektgruppen Barnens hus, informerade om att gruppen haft 

möte med facken. Facken godkände ritningarna. Nu är bygglovsansökan på tillbyggnaden, 

inlämnad till Båstad Kommun. 

 

Angående kyrkoherde tjänsten har ordförande pratat med Stiftet som kommer hit och gör en 

plan för rekryteringen i juni. 

 

Kyrkoherden informerade om att han gjort en ansökan till Craffordska stiftelsen, för 

församlingens diakonala verksamhet. 

 

Mötet avslutades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkan 


