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___________________________________________________________________________ 

 

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

 

Närvarande:  Se närvarolista 

     

Att jämte ordförande justera protokollet: Gunilla Johnson 

 

Justeringens tid o plats: Expeditionen 20180621 kl 13:45 

 

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

                    Irene Ohlson 

   

  Ordförande………………………………………………….. 

                    Boel Petersson 

 

  Justerare…………………………………………………….. 

                                         Gunilla Johnson 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

   BEVIS 

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.  

Organ  Kyrkorådet i Förslöv Grevie Församling 

Sammanträdes datum 20180614 

 
Datum för anslags uppsättande 20180625  Datum för anslags nedtagande 20180716 

 

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexp. arkiv, Förslöv 

 

 

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

   

  Irene Ohlson 
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Vikarierande kyrkoherde Ann Nerborg läste en fin bön om det dagliga arbetet och psalm 752 

sjöngs. 

 

§ 44 

Sammanträdet öppnades och ordförande hälsade alla välkomna.  Upprop förrättades. Närvaro 

framgår av bifogad närvarolista. 

 

§ 45 

Att justera protokollet valdes Gunilla Johnson. 

 

§ 46 

Justering sker den 21 juni klockan 13:45 på pastorsexpeditionen i Förslöv. 

 

§ 46 

Kallelse och dagordning godkändes. 

 

§ 47 

Föregående mötes protokoll  

Gicks igenom av ordförande Boel Petersson. § 35 Kamrer Maria Hallefält håller på att ta in 

offerter på revisorer. § 37 Förberett underlag på gravsköteselavtal till detta mötet. 

§ 39 Mimmi Erlandsson börjar arbetsträna på 75% den 9/7. Samt att tre offerter har kommit in 

på ny kopieringsmaskin. 

Godkändes och lades till handlingarna.  (Bilaga 1) 

 

§ 48 

Gravskötselavtal (Bilaga 2) 
Ordförande föredragande om två typer av gravskötselavtal; ett årsavtal och avräkningsavtal. 

Kyrkorådet beslutade att enligt förslaget gå över till ett årsavtal samt avräkningsavtal. 

 

§ 49 

Gudstjänstplan (Bilaga 3) 

Vikarierande kyrkoherde Ann Nerborg föredragande. Ann påpekade att fler aktiviteter kan 

komma till, som konserter mm. Kyrkorådet tog del av gudstjänstplanen som kyrkoherde John 

Liljeblad har lagt upp för juli-december 2018 och hade inget att erinra. 

Anna-Karin Noråker Nilsson informerade om att den 28/10 kl 15:00 är det Fredskonsert i 

Förslövs kyrka och sedan buffé i församlingshemmet som Internationella Gruppen ordnar. 

Det informerades även om att Förslövs kyrkliga arbetskrets julauktion är den 1/12. 

 

 

 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkand 
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§ 50 

Semesterlistan (Bilaga 4) 
Godkändes och lades till handlingarna. 

 

§ 51 

Kyrkoherderekrytering 

Ordförande Boel Peterson var föredragande. 

Boel Peterson, Stellan Andersson och Elizabeth Höyberg Persson (kontraktsprosten) har varit 

på rekryteringsmöte på Stiftet i Lund, där en tidsplan lagts upp hur rekryteringen ska gå till. 

En rekryteringsgrupp måste bildas. Behovs och sökprofil ska göras. En annons ska vara klar 

30/8 för att sättas i Kyrkans tidning och på nätet, 20/9 är sista ansökningsdagen. 

Ansökningarna ska till Domkapitlet för godkännande, den 8/10 håller Domkapitlet intervjuer 

och den 10/10 beslutar Domkapitlet om de sökande är lämpliga. Den 24/10 ska församlingen 

intervjua kandidaterna. MBL förhandlingar ska göras för att sedan leda till beslut. 

Kyrkorådet beslutar att Boel Petersson, Stellan Andersson, Elizabeth Höyberg Persson och 

Ann-Katrin Werner Forssell ska ingå i rekryteringsgruppen. 

 

Boel bad kyrkorådet tänka på vilka egenskaper man önskar för den nya kyrkoherden även de 

anställda har blivit ombedda att fundera på vilka egenskaper man tycker kyrkoherden ska ha. 

 

§ 52 

Kyrkoherdens rapport 

Vikarierande kyrkoherde Ann Nerborg informerade om: 

- Eva Gullmo har fått ny tjänst i Viken som arbetsledande komminister den 1/9 men slutar här 

i församlingen den 15/8. 

- att några i personalen har varit i Hjärnarp på utbildning i Kyrksam. 

- att det varit åverkan på fönster i Förslövs församlingshem. Någon har skjutit med ett vapen, 

handlingen är polisanmäld. 

 

§ 53 

Utskottens rapporter 

Ordförande för Projektgruppen Barnens hus, Stellan Andersson informerade om att facken har 

godkänt den nya ritningen och att en kompletterande bygglovsansökan är inskickad till Båstad 

Kommun. MVB räknar på den nya ritningen. Ett tilläggsanslag måste tas i Kyrkofullmäktige 

innan man kan börja bygga. Linda Bertilsson Ivarsson önskar att alla nya handlingar angående 

Barnens hus är med kallelsen till nästa Kyrkofullmäktigemöte. 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkande 
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Fastighetsutskottets ordförande Bengt Malm informerade om att gruppen gjort en besiktning 

på alla församlingens fastigheter. En underhållsplan ska göras till hösten. Det som är mest 

aktuellt är Förslövs församlingshem ventilation och värme. Protokoll från tidigare möten 

delades ut. Bilaga 5 

Kyrkogårdsutskottets ordförande Elizabeth Höyberg Persson informerade om att Vård- och 

underhållsplanen är på Länsstyrelsens kulturavdelning för godkännande. När den är godkänd 

av Länsstyrelsen ska Kyrkofullmäktige godkänna den för att sedan skicka den vidare till 

Stiftet för godkännande och efter det kan bidraget från Stiftet betalas ut. 

 

§ 54 

Övriga frågor 

Bengt Malm ifrågasatte att det inte finns någon valberedning. Elizabeth Höyberg Persson 

svarade att den ska tillsättas på nästa Kyrkofullmäktigemöte till hösten. 

Stellan Andersson påpekade att bilderna i gravskötselbroschyren inte är de bästa. Men en ny 

broschyr måste göras nu efter att avtalstiden på gravskötselavtalen ändras. 

Ann-Katrin Werner Forssell påpekar till Fastighetsutskottet att det är väldigt kallt i kyrkorna, 

detta kommer Fastighetsutskottet att titta på. Birger Svensson informerade om att 

församlingen har sökt bidrag för styrsystem för värmen till kyrkorna. 

Birger Svensson och Stellan Andersson berömde Stiftet för att de är väldigt hjälpsamma och 

tillmötesgående. 

 

En utvärdering av första halvåret med nya Kyrkorådet gjordes, det kom fram att information 

är alltid bra och att man kanske ska ta anställda mer till hjälp vid svåra frågor. 

 

Mötet avslutades och ordförande önskade alla en Glad sommar!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Justerares sign     Utdragsbestyrkan 


