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Svenska kyrkan III

MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID
2020-04-29 10:00 - 12:00

Mötesdeltagare

Ledamöter

Johan Tyrberg, ordförande, ej § 56, jävig
Kerstin Engle I")
Birger Wernersson *)
Marie Nielsen *), tjg. ers.
Roine Olsson *)
Mats Hagelin. Ej § 62 jävig, ordf§ 56
Marianne Åkerblad *) tjg. ers. § 62
Elisabeth Kullenberg *)
Lena Petersson *)
Linda Isberg
Lars- Ivar Ericson *)
Niklas Larsson
Sören Ravn *)
Daniel Engström *)

Övriga närvarande
Lena Simonsson-Torstensson, stiñsdirektor
Dan Fredriksson, chef avdelning för
församlingsutveckling
Marie Wojidkow, chef för avdelning för
samverkan
Katarina Hallenborg, chef för avdelning för
egendomsförvaltning, § 85
Erik Ski, stiñsjurist
Pelle Sundelin, stiñsgårdschef, § 56 *)
Heikki Ranta, stiñsarkivarie, § 57, 58
Henrik Lindblad, stiftsarkivarie, § 57, 58
Stefan Skoog, ekonomichef
Björn Johansson, IT-tekniker
Yvonne Lundquist Fors, mötessekreterare

*) Deltar digitalt via Pexip
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Kent Andersson, ej § 56 jävig
Marianne Åkerblad *)
Mats Leijman *) (saknade ljud)
Lars-Stellan Jönsson *)
Ronnie Nilsson *)

Justerandes signatur
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS
2020-04-29 10:00 - 12:00 Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

§50

Inledning
Sammanträdet inleds med andakt och psalmsång.

§51

Upprop

Upprop företas.

§ 52

Val av protokollsjusterare
Linda Isberg utses att justera dagens protokoll.

§53

Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställes.

§54

Uppföljning av senaste mötesprotokoll samt väsentliga beslut
Protokoll arbetsutskottet 2020-04-29, protokoll stiñsstyrelsen 2020-03-25 samt stiftsstyrelsens öppna och
avslutade ärenden föreligger i ärendet, vilket noteras och läggs efter påtalande till handlingarna.
Det påtalas att det i § 60 i arbetsutskottets protokoll 2020-04-29 saknas notering att ledamoten Mats
Hagelin anmälde jäv och deltog ej i beslutet. Protokollet ska rättas.

Stiftsstyrelsens protokoll §§44/20 har rättats beträffande inträdesordning och justeras på nytt idag.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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2020-04-29 10:00 - 12:00 Kapitclhusct, Krañstorg 12 B i Lund

5 55

Information från kansliledningen
Flyttas till nästa sammanträde.

Justerandes signatur Utdragsbwtyrkande77 m
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MÖTESINSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS
2020-04-29 10:00 - 12:00 Kapitelhuset, Kraftstorg 12 B i Lund

Beslutsärenden

§ 56 8 2020-0294

Lån till Stiftelsen Lunds stiftsgård för att klara av de ändrade marknadsförutsättningarna
för besöksnäringen i Sverige, beroende på Coronaviruset.

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen beslutar att bevilja ett lån om 2,5 miljoner kronor, vilket är den summa som

stiñzsstyrelsen har till sitt förfogande att lämna som bidrag. Detta kommer inte att betraktas som
bidrag utan kommer att hanteras som ett lån, som utgårmed 3 % ränta plus STIBOR.

2. Stiñsstyrelsen beslutar att räntedebitering på det gamla lånet uppgående till 30 miljoner kronor och
det nya lånet uppgående till 3 miljoner kronor fortgårmen där betalnings inte kommer att krävas
under 2020.

Ordförande Johan Tyrberg och ersättare Kent Andersson anmäler jäv, lämnar rummet och deltar
inte i beslutet.

Vice ordförande Mats Hagelin övertar ordförandeskapet då ärendet behandlas och beslutas.

Ärendebeskrivning
Stiftsgårdschefen redogör för de åtgärder som arbetsutskottet uppdragit åt denne. Det har tillförts en
konsekvens- och kostnadsanalys och stiftsgårdschefen redovisar för de olika alternativen som tagits fram
till sammanträdet.
Förutsättningarna för stifrsgårdama har gått bättre än förväntat och varit god fram till nu och bokslutet för
2019 då man hade ett resultat på 1,9 miljoner honor före coronapandemins utbrott.

Coronavirusets utbredning och dess konsekvens för besöksnäringen, där stiñsgårdama Åkersberg och
Södra Hoka ingår, ärminst sagt omfattande.

Vidare informerar stiftsgårdschefen om samarbetet med stiñzsgårdama som ingår i Stiftsgårdsföreningen
och därman sammanställt intäkter, kostnader och konsekvenser av den pågående pandemin, vilket ska
resultera i attman ansöker om bidrag ñån kyrkokansliet, om så ärmöjligt, för att på så sätt underlätta den
ansträngda situationen.

Arbetsutskottet beslutade vid sitt extra sammanträde den 31 mars § 48, utifrån sin delegation, att bevilja
Lunds stiñsgård ett lån om 500 000 kronor, vilket villkoras med en åtgärdsplan som innebär att personalen
reduceras till 5-6 anställda, varpå en konsekvens- och kostnadsanalys upprättas, vilken skulle återkopplas
till arbetsutskottet den 15 april 2020.
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande%M
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konsekvens- och kostnadsanalys stiftsgårdschefen haft i uppdrag att ta fram och som även togs upp med
Lunds stiftsgårds styrelse den 9 april 2020.

Kort diskussion förs och därefter ärman redo för beslut.

Beslutsunderlag
Ansökan om lån från Lunds stiftsgård
Intäkter
Ekonomisk redogörelse
Arbetsutskottets protokoll § 48/20 och § 55/20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 57 S 2019-0676

Tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för 2021

Stiftssgrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att godkänna stiftsprojektet ”Klimatförändringarnas påverkan i Lunds stiit”

som genomförs 2021-2022.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att bekräfta tilldelning av kyrkoantikvarisk ersättning (KAE) för ramåret
2021 enligt bifogade tabeller (prio I och prio H).

3. Stiñsstyrelsen beslutar att meddela församlingar/pastorat om stiñsstyrelsens beslut och att de för
varje ärende individuella villkoren framkommer i dessa meddelanden. Aven beslut om avslag med
motivering meddelas.

4. Stiftsstyrelsen beslutar att paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kyrkostyrelsen har beslutat att Lunds stiñ erhåller 69 581 000 kronor i kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
varje år under femårsperioden 2021-2025. Detta innebär att föreslagna ersättningssummor med prioritet II
måste justeras inför tilldelningen av KAE 2021. ”Osthyvlingen” minskarmaxsummor med ca 27 %, dock
inte för projekt som prioriteras med prioritet 1. Förslag till tilldelning av KAE 2021 bifogas i två tabell
(prio I och prio II).

Förslag till tilldelning enligt prioritet I inrymmer även förslag för ett nytt stiftsprojekt,
”Klimatiörändringamas påverkan i Lunds stift”. Projektet har presenterats för Lunds stifts regionala
samråd för kyrkliga kulturarvet som rekommenderar att projektet genomförs under 2021-2022.

Jus :
'Åsa/2_
Johan Tyrberg Linda Isberg
Ordförande Justerare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 58 S 2019-1098

Tilldelning av kyrkounderhállsbidrag (KUB) 2021

StiftssMelsens beslut

1. Stiftsstyrelsen beslutar att bekräfta tilldelning av kyrkounderhållsbidrag (KUB) för ramåret 2021
enligt bifogad tabell. Församlingar/pastorat meddelas om stiftsstyrelsens beslut och om de för varje
ärende individuella villkoren. Aven beslut om avslag med motiveringmeddelas.

2. Stiftsstyrelsens paragraf ska förklaras omedelbart justerad.

Ärendebeskrivning
Kyrkounderhållsbidraget (KUB) för 2021 är 11,83 mnkr för Lunds stifts del. Förslag till tilldelning av
KUB 2021 framkommer i bifogad tabell.

Justeras:

/' ,j/OLJLAJohan T g Linda Isberg
Ordförande Justerare

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll

MÖTESlNSTANS
STIFTSSTYRELSEN
DATUM FÖR MÖTET TID PLATS
2020-04-29 10:00 - 12:00 Kapitelhuset, Krattstorg 12 B i Lund

§ 59 PLT 2020-0074

Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2019 och
beslut om vinstdisposition

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen överlämnar årsredovisning för egendomsnämndens förvaltning av

prästlönetillgångarna i Lunds stift 2019 till stiftsfullmäktige för fastställande och beslut om
vinstdisposition.

Ärendebeskrivning
Enligt 46 kap 6 § kyrkoordningen skall årsredovisningen för prästlönetillgångarnas förvaltning senast den 1

juli varje år överlämnas till församlingarna och kyrkostyrelsen.
[redovisningen skall det för varje församling anges hur stort belopp som motsvarar församlingens andel i
nettovinsten.

Stiñet skall enligt 46 kap 7 § kyrkoordningen senast i samband med att det lämnar sin årsredovisning för
prästlönetillgångamas förvaltning, betala ut församlingarnas andelar av nettovinsten på denna förvaltning.

Balansomslutningen per bokslutsdagen var 1 717 miljoner kronor. Årets utdelningsbara resultat efter skatt
var 68,9 miljoner kronor. Egendomsnämnden föreslår att av årets resultat på
68,9 miljoner kronor delas 68 miljoner kronor ut och resterande 0,9 miljoner kronor överförs till
balanserade vinstmedel. Den totala utdelningen blir 68 miljoner kronor, vilket är fyramiljoner kronor lägre
än föregående år, men i enlighet med prognosen.

Den särskilda utjämningsavgiften betalas direkt till Svenska kyrkans nationella nivå.

Utdelningen till församlingarna kommer att ske senast den 1 juli 2020 med 340 kronor per andel.

Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Lunds stifts prästlönetillgångar 2019 och beslut om
vinstdisposition.

Justmmdes signatur lhdragsbestyrkande

”l
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§ 60 S 2019-1080

Anhållen hos stiftsstyrelsen att fastställa Västra Karaby-Dagstorps och Hofterups
pastorats beslut om att bilda en församling

Stiftssyrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar att fastställa kyrkofullmäktiges i Västra Karaby-Dagstorps och Hoiterups

pastorats beslut att Västra Karaby-Dagstorps församling och Hofterups församling ska gå samman
till en församling den 1 januari 2022.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att namnet på den nybildade församlingen ska vara Dösjebro församling.

Ärendebeskrivning
1:e stiftsjurist föredrar ärendet.
Kyrkofullmäktige i pastoratet beslutade den 11 november 2019 att de två församlingarna Hoñerups
församling och Västra Karaby-Dagstorps församling ska gå samman till en församling den 1 januari 2022.
De föreslår att namnet på den nya församlingen ska vara Västra Karaby Hofterups Dagstorps församling.
Ärendet har remitterats till demkapitlet, Lantmäteriet och institutet för språk och folkminnen.

Domkapitlet har i yttrande uttalat att de inte har något att erinra mot kyrkofullmäktiges beslut om
samgående, inte heller har de något att erinra mot tidpunkten. Då det gäller namnförslaget menar
domkapitlet att det känns otympligt som församlingsnamn. Ett mer ändamålsenligt namn med geografisk
anknytning skulle vara Dösjebro församling som kommer att vara den nybildade församlingens tätort.

Lantmäteriet vill direkt avråda stiñsstyrelsen från att besluta det lämnade förslaget med tre ingående
församlingsnamn. De rekommenderar Dösjebro församling.

Institutet för språk och folkminnen har bl.a. uppgett att pastoratets eget föreslagna namn ärmycket
otympligt och att bli svårt att hantera i daglig kommunikation, varför institutet finner det olämpligt.
Institutet rekommenderar stiftets förslag Dösjebro församling som ur språkligt och kommunikativt
hänseende fungerar väl. Eftersom Dösjebro är namnet på en centralort i området, är det möjligen ett namn
som även framtida sammanläggningar kan omfatta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottets protokoll § 59/20

Justerandes signatur Utdragsbestyrlcmde
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Protokollsutdrag

Västra Karaby-Dagstorps församling
Hofcerups församling
Lantmäteriet
Institutet för Språk- och folkminnen
Lantmäteriet
Kyrkokansliet
Kyrkosstyrelsen

Sammanträdesprotokoll
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Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund
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Justerandes signatur
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§ 61 8 2019-1221

Anhållan hos stiftsstyrelsen att fastställa Västra Vrams pastorats beslut om att bilda en
församling

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen beslutar att fastställa kyrkofullmäktigee i Yästra Vrams pastorats beslut att Västra-

och Ostra Vrams församling, Linderöds församling och Asphults församling ska gå samman till en
församling den 1 januari 2022.

2. Stiftsstyrelsen beslutar att namnet på den nybildade församlingen ska vara Tollarps församling.

Ärendebeskrivning
Kyrkofullmäktige i Västra Vrams pastorat beslutade den 7 november 2019 om att de tre ingående
församlingarna Västra- och Ostra Vrams församling, Linderöds församling och Asphults församling ska gå
samman till en församling den 1 januari 2022.

De har diskuterat olika namnförslag och fått fram tio förslag. Av de tio förslagen gick tre vidare till
stiftsstyrelsen att besluta om. De tre förslagen är Gärds västra församling, Tollarps församling eller Åsens
församling.

Ärendet har remitterats till domkapitlet, Lantmäteriet och Institutet för språk och folkminnen.

Domkapitlet har i yttrande uttalat att de inte har något att erinra mot kyrkofullmäktiges beslut om
samgående, inte heller om tidpunkten. Domkapitlet förordar namnet Tollarps församling.

Lantmäteriet förordar Tollarps församling då det är namnet på den största tätorten inom församlingen
Institutet för språk och folkminnen har inget att invända mot namnförslaget Tollarps församling mot
bakgrund av att Tollarp är en centralort inom det område som den nya församlingen kommer att omfatta.
De för även ett resonemang kring alternativa namnförslag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottets protokoll § 58/20

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande?fil/l
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Västra- och Östra Vrams församling
Linderöds församling
Äsphults församling
Lantmäteriet
Institutet för Språk- och folkminnen
Kyrkokansliet
Kyrkostyrelsen

13 (20)
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5 62 S 2020-0312

Lunds stifts IT-stöd

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen beslutar att ge Simrishamns församling uppdraget att vara Lunds stiñs IT-stöd för

församlingar och pastorat i Lunds stift, utifrân överenskommelsen mellan Lunds stift och
Simrishamns församling.

2. Stiñsstyrelsen beslutar att ge ett startbidrag på 100 000 kronor till Simrishamns församling.

Ledamoten Mats Hagelin anmäler jäv och deltar inte i beslutet. Marianne Åkerblad tjänstgör som ersättare.

Ärendebeskrivning
Chefen för avdelning för samverkan föredrar ärendet.
Lunds stiftskansli vill att Simrishamn församling etablerar en organiserad tjänst för lokalt IT-stöd till
församlingar och pastorat inom stiftet, Lunds stifts IT-stöd.
Utgångspunkt är att tjänsten tillhandahålls av Simrishamns församling som själv ansvararlför att sälja,
leverera och ta betalt. Lunds stift tar på sikt inget kostnadsansvar i denna fråga.

Stödet ska kunna användas av såväl GIP-iörsamlingar/pastorat som icke-GIP-församlingar/pastorat. För
GIP-församlingar/pastorat handlar det om de uppgifter som i avtalen om GIP kallas ”Lokalt ansvar”, till
exempel:

0 Hjälp med inköp av datorer och tunna klientermed tillbehör

0 Installationer och konñgureringar på datorer

0 Service på datorer och annan IT-utrustning

0 Hjälp med inköp av skrivare ochMFP och konñgurering av dessa

0 Hjälp med inköp och installationer av nätverk inklusive beställning av nya anslutningar till
kyrknätet, rådgivning om ñberläggning mm

För icke-GIP-törsamlingar/pastorat tillkommer att ta ansvar för driit av servermed backup och antivirus.

Stiftsknnsliets åtagande
Stiftskansliets åtagande är att hänvisa till Simrishanms församling som leverantör av lokalt IT-stöd i
samband med församlingsbesök och användardagar.

Justerandes signatur7/ U
Utthagsbestyrkande
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Åtagande Simrishamns församling
Simrishamns församling åtar sig att leverera enligt riktlinjer och standarder fastställda av Lunds stiñ och
kyrkokansliet, att följa ramavtal och övriga policies för IT inom Svenska kyrkan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
Förslag till uppdragsavtal Lunds stiñs IT-stöd
Arbetsutskottets protokoll § 60/20

Protokollsutdrag
Simrishamns församling

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 63
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s 2020-0149

Utse ny stiftsstyrelserepresentant i Regionala samrådsgruppen efter avsägelse

Stiftsstyrelsens beslut
1. Stiñsstyrelsen beslutar utse Dan Orvegren, ordförande i kyrkorådet i Jämshög till ny

stiftsstyrelserepresentant i Regionala samrådsgruppen för återstoden av mandatperioden.

Ärendebeskrivning
I ärendet föreligger förslag att Dan Orvegren, ordförande i kyrkorådet i Jämshög utses till ny
stiftsstyrelserepresentant i Regional samrådsgruppen för återstod av mandatperioden för återstoden av
mandatperioden.

Beslutsunderlag
Avsägelse från ledamot Gertie Olsson
Arbetsutskottets protokoll § 61/20

Protokollsutdrag
Dan Orvegren

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 64 S 2020-0247

Revidering av tidsplan för budgetberednlng Inför budget 2021-2022

Stiftsstvrelsens beslut
1. Stiftsstyrelsen beslutar fastställa reviderad tidsplan för budgetberedning inför budget 2021 -2022.

Ärendebeskrivning
Det föreligger ett förslag till en revidering av tidsplanen för budgetberedning inför budget 2021-2022.
Justering görs.

1) Den 17 juni blir det förlängt stiñsstyrelsesammanträde med gruppledare för stiftsfullmäktige.

Stiftsstyrelsen sammanträder 9-10:00. Därefter kl. 10:00-12:00 träffas stittsstyrelsen/gruppledare för
varje nomineringsgrupp för stiftsfullmäktige, vilka bjuds in för Återkoppling av enkätsvaren - Jonas
Bromander.

Kl. 13:00-16:00 sammanträder arbetsutskottet för budgetberedning.
2. Stiñsstyrelseöverläggningen flyttas till den 8-9 september.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av tidsplan för budgetberedning inför budget 2021-2022.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

77' M



Svenska kyrkan+ 18 (20)

Sammanträdesprotokoll

MÖTESINSTANS

STIFTSSTYRELSEN
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2020-04-29 10:00 - 12:00 Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund

§ 65 PLT 2020-0077

Jaktpolicy för Lunds stifts prästlönetillgângar

Stiftsstyrelsens beslut

1. Stifcsstyrelsen överlämnar jaktpolicy för prästlönetillgångama i Lunds stift till stiitsfullmäktige för
fastställande.

Ärendebeskrivning
Chefen för avdelning för egendomsförvaltning föredrar ärendet.

Revideringen av Lunds stiñs prästlönetillgângars jaktpolicy görs i en allmän översyn av beñntliga policys.
Endast arealen skogs- och jordbruksmark revideras.

Jaktpolicyn är tidigare antagen och reviderad av stiñsfullmäktige. Hanteringen av jakträttsupplåtelser är
dock ärenden som ingår i den typ av ärenden som enligt 4 § i Reglemente för egendomsnämnden är
delegerat från stiñsfullmäktige till egendomsnämnden. Det är därför lämpligt att då ny jaktpolicy ska
beslutas eller då befintlig jaktpolicy ska revideras ska detta göras av egendomsnämnden.

Egendomsnämnden föreslår stiñsfullmäktige att fastställa reviderad jaktpolicy samt att besluta att ny
jaktpolicy alternativt revidering av beñntlig jaktpolicy ska beslutas av egendomsnämnden.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande7/14
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2020-04-29 10:00 - 12:00

5 66

Ekonomisk rapport

Ovrigt - Inför stiftsfullmäktige

Sammanträdesprotokoll

PLATS

Kapitelhuset, Krañstorg 12 B i Lund

Ordförande släpper ordet fritt och stiftsstyrelsens ledamöter för diskussion angående kommande
stiftsfullmäktige, om, när och hur det ska genomföras utifrân det rådande läget med den pågående
coronapandemm.

19 (20)

Det konstateras att de flesta är för attman skjuter på stiftsñillmäktige och det kan utgöra ett gott underlag
för stiñsfullmäktiges ordförande samt presidie att fatta vidare beslut.

§ 67

Anmälan av delegationsbeslut

Stiftsstnelsens beslut
Stiftsstyrelsen beslutar:

Att notera till protokollet att stiñsstyrelsen tagit del av nedan redovisade delegationsbeslut.

§ 41 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200403 eñerträdarval i
Höllvikens församling

§ 37 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200401 eñerträdarval i
Örkeneds församling

§ 34 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200331 efterträdarval i
Karlskrona-Aspö pastorat

§ 35 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200331 efterträdarvali
Löberöds församling

S 2020-0298z3

S 2020-0300:2

S 2020-0281 :2

S 2020-0283:2

Justerandes signatur
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§ 35 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200331 eñerträdarval i S 2020-0284:2
Löberöds församling

§ 36 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200331 eñerträdarval i S 2020-0317:2
Karlshona Amiralitetsförsamling

§ 38 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200402 eñerträdarval i S 2020-0370:2
Allemms pastorat

§ 38 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200402 efterträdarval i S 2020-037lz2
Allemms pastorat

§ 39 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200401 eñerträdarval i S 2020-0372:2
Allemms pastorat

§ 39 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200401 efterträdarval i S 2020-0373:2
Allerums pastorat

§ 40 stiñsstyrelsens delegationsbeslut 200402 efterträdarval i S 2020-0374:2
Allemms pastorat

2020-04-16 Skyddad@§43 stilisstyrelsen delegationsprotokoll 2020-04-14 S 2020-0389:1

2020-04-16 Skyddad@§44 stiñsstyrelsen delegationsprotokoll 2020-04-14 S 2020-0390:1

2020-04-16 Skyddad@§45 stiftsstyrelsens delegationsprotokoll 2020.04- S 2020-039l:1
14

2020-04-16 Skyddad@§42 stiñsstyrelsens delegationsprotokoll 2020-04- S 2020-0392:2
14

§ 33 stiftsstyrelsens delegationsbeslut 200323 eñerträdarval S 2020-0239:2
Helsingborgs pastorat

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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