
BRÄCKE-REVSUND   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                            

PASTORAT  Sammanträdesdatum  

2020-04-02 

Kyrkoråd 
 

 

Justering:          

 

Plats och tid  Pastorsexpeditionen i Bräcke, kl. 15.00 – 16.45 

 

Beslutande  Hans Cederberg, ordförande 

Gudrun Eriksson 

  Barbro Norberg 

  Carina Lundström 

  Lennart Berggren 

Birgitta Franzon 

Ingrid Kjelsson 

Johannes Tirén, t.f. kyrkoherde 

Tjänstgörande ersättare Arne Jonsson 

  Barbro Wik 

Övriga deltagare Jessica Dahlqvist, Företagsliv §§ 39 -    

  Morgan Kallin, projektanställd begravningsverksamheten §§, 39 - 40 

  Veronika Selin, kyrkogårdsföreståndare, §§ 39 - 40 

 

 

Justeringens Kyrkans lokaler i Gällö  onsdagen den 15 april 2020 kl. 10.00 

plats och tid 

Paragrafer  § 39–55 

 

Underskrifter: Sekreterare  ………………………………………………… 

   Lennart Berggren 

 

 

  Ordförande  ………………………………………………… 

   Hans Cederberg 

 

 

  Justerare:    …………………………………………………..                         

   Arne Jonsson 

________________________________________________________________ 

 

  ANSLAG/BEVIS 
   

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ:   Kyrkorådet i Bräcke – Revsunds pastorat 

 

Sammanträde   2020-04-02 

 

Datum då anslaget   Datum då anslaget 

sattes upp    tas ned 

 

Förvaringsplats för protokollet  Pastorsexpeditionen i Bräcke 

  

 

 

 

Underskrift   ………………………………………  

   Utdragsbestyrkande          
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BRÄCKE-REVSUND   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                            

PASTORAT  Sammanträdesdatum  

2020-04-02 

Kyrkoråd 
 

 

Justering:          

 

2020–39 Mötets öppnande  

Ordföranden Hans Cederberg öppnar mötet och hälsar de närvarande välkomna.  

T. f. kyrkoherden Johannes Tirén håller en kort. 

 

§ 2020–40 Information om arbetet med gravstenssäkring och gravregistret 

Morgan Kallin, projektanställd i begravningsverksamheten, redogör för nuläget i arbetet med 

granstenssäkring liksom restaurering och uppdatering av gravregistret. Gravstenssäkringar  

har genomförts vid alla kyrkogårdar. Fortsatt gravstenshantering kräver kontakt med 

gravrättsinnehavare vilket sig är sig  mycket svårt då gravregistren visat sig vara bristfälliga 

och har krävt ett omfattande detektivarbete. 

Veronika Selin informerade om att inget ytterligare fanns att tillägga under punkten 

Fastigheter utöver vad som redan sagts under denna paragraf. 

 

Kyrkorådet tackar för informationen 

 

§ 2020–41 Upprop 

Upprop hölls enligt närvarolistan. 

 

§ 2020–42 Godkännande av dagordningen 

Lennart Berggren föreslår ett tillägg rörande ledamöter i pastoratets valnämnd. 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att  godkänna dagordningen med ett tillägg om ledamöter i valnämnden under Övriga 

frågor. 

 

 § 2020–42 Val av sekreterare för mötet 

Lennart Berggren föreslås till sekreterare 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att utse Lennart Berggren till sekreterare för dagens möte.  

 

§ 2019–43 Val av justerare samt tid och plats för justering 

Arne Jonsson föreslås till justerare. 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att välja Arne Jonsson att justera dagens protokoll 

2. att justering sker klockan 11.00 onsdagen 15 april 2020 i kyrkans lokal i Gällö 

 

§ 2020–44 Föregående protokoll 

Ordförande föredrog föregående protokoll,  

Kyrkorådet beslutar: 

1. att lägga protokollet med godkännande till handlingarna.  

  

§ 2020–45 Fastigheter 

Se §40 Information om gravstenssäkring och gravregistret 

 

§ 2020–46  Uppföljning av beslut enl. bilaga 

Blanketten inkluderad i utskick inför mötet. Ingen uppföljning genomfördes denna gång. 

 

§ 2020–47 Ekonomi  

Jessica Dahlqvist, ekonom vid Företagsliv som sköter pastoratets ekonomiska redovisning och 

visar en informativ och fullödig presentation av 2019 år bokslut.  
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BRÄCKE-REVSUND   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                            

PASTORAT  Sammanträdesdatum  

2020-04-02 

Kyrkoråd 
 

 

Justering:          

 

Presentationen och komplett Årsredovisning 2019 har i samband med kallelsen delgetts rådets 

ledamöter och ersättare.  

Noteras kan att årets minusresultat är -716 tkr vilket är 546 tkr mer än det budgeterade 

underskottet på -176 tkr. Den huvudsakliga förklaringen till det ökade underskottet står att 

finna i avtalet med förre kyrkoherden om avslut av dennes anställningen. 

Ingrid Kjelsson efterfrågade en detaljerad avdelningsredovisning och resultat- och 

balansrapporter per 2019-12-31. 

Ordföranden informerat att dt som efterfrågades sändes ut till kyrkorådets ledamöter och 

deras ersättare i samband med kallelsen inför kyrkorådet 2020-02-27. 

 

Förslås att Årsredovisning 2019 godkänns och undertecknas av rådets ledamöter, och sänds 

vidare till revisorerna för vidare behandling vid kommande kyrkofullmäktige. 

 

Ingrid Kjelsson informerade om att hon inte har föravsikt att underteckna Årsredovisning 

2019 då hon inte varit ledamot i kyrkorådet under året. 

 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att godkänna årsredovisningen samt att den undertecknas för vidare behandling 

 

 

§ 2020–48 Personal 

Informeras om att: 

- Morgan Kallin, som nu är projektanställd, se § 2020–40, inskolas på Hannas tjänst för 

vikariat till sommaren samt säsongsanställning på kyrkogårdarna. 

- Gösta Brant nu arbetar mycket begränsat på grund av  coronapandemin 

 

Ordföranden informerar om att tre sökande till tjänsten som kyrkoherde föreligger. 

Domkapitlet har, då beslutsprotokollet ej justerats, inkommit med ett preliminärt yttrande.  

Föreslås att en grupp bestående av Kyrkorådets Au, samt ytterligare två förtroendevalda samt 

två representanter för personal för i uppdrag att hantera rekryteringen. 

T.f. kyrkoherde Johannes Tirén avstår att delta i den förslagna gruppen då han vill undvika 

eventuellt jäv då han nära vän med en av de sökande. 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att utse kyrkorådets AU, exkl. t.f. kyrkoherde Johannes Tirén, samt ledamoten Carina 

Lundström och kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Eriksson att tillsammans med 

två personalrepresentanter hantera rekryteringen av ny kyrkoherde. 

 

§ 2020–49 Arbetsmiljö 

Inga tillbud eller annat anmärkningsvärt att notera. Coronapandemin kräver en del översyn 

och anpassade rutiner. 

 

§ 2020–50 Rapport från kyrkoherden 

1.  Årets konfirmationsläger ställs in under nu rådande pandemi 

2. Joel Landén  från Ås, teolog och duktig veniat, tjänstgör vid vissa gudstjänster under 

tiden vi söker ny kyrkoherde.  

3. Kommande Påskdag sker konfirmation av en vuxen vid gudstjänsten i Sundsjö. 

4. Gudstjänsterna anpassas till Folkhälsomyndighetens föreskrifter.  

5. Träffpunkter med många äldre, d.v.s. andakter, och olika församlingsträffar ställs in 

t.v. 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

DocuSign Envelope ID: 170DDA01-9A50-42A2-8DB3-BDC72FB15673



BRÄCKE-REVSUND   SAMMANTRÄDESPROTOKOLL                                            

PASTORAT  Sammanträdesdatum  

2020-04-02 

Kyrkoråd 
 

 

Justering:          

 

 

§ 2020–51 Rapport från församlingsråden 

- Bräcke-Nyhem har inte haft något församlingsråd sedan senaste kyrkoråd. 

- Revsunds-Sundsjö-Bodsjö  har ställt in planerat församlingsråd  2020-03-23. Stiftets 

frågor till församlingsråden, inför planerad pastoratssammanläggning, skall besvaras 

före 2020-04-27 genom mejlväxling till, och telefonsamtal med, ledamöterna. 

 

§ 2020–52 Referensgrupp för utredning om framtida pastoratssammanslagning 

Gruppens andra möte hölls digital tisdagen den 24 mars innehöll: 

1.  en teologisk presentation av pastoraten  

2. Ekonomisk beskrivning av ekonomiskt nuläge och prognos för 2030 gällande pastorat 

aktuella denna sammanslagning 

3. Nästa möte planerat till 18 maj 2020.  

4. Målet är att utredningen skall vara klar under juni 2020 för att kunna presenteras för 

stiftsstyrelsen vid dess möte i september eller oktober 

Kyrkorådet tackar för den lämnade informationen 

 

§ 2020–53 Ordförande informerar 

Ordföranden informerade om Kyrkoordningen bestämmelser om digitala möten, antagna 

2020-01-01, samt om de tillfälliga avvikelser som därefter beslutats och  som gäller inför  

detta möte liksom nästa kyrkofullmäktige. 

 

§ 2020–54 Övriga frågor 

- Personal att presentera sin verksamhet vid nästa kyrkoråd, den 25 maj, föreslås bli 

vaktmästarna. Coronapandemin kan dock påverka planerna inverka menligt på 

utformningen. 

- Valberedningens ordförande lennart Berggren, påtalar att vårt pastorat saknar 

Valnämnd eftersom någon sådan ej utsetts av Kyrkofullmäktige denna mandatperiod. 

Berggren föreslår därför att respektive Församlingsråd föreslår var sina två 

representanter liksom förslag till en ordförande. Dessa utses därefter, interimistiskt, av 

Valberedningen som föreslås dem för beslut vid kommande kyrkofullmäktige 

 

Kyrkorådet beslutar: 

1. att planera för möte med vaktmästarna vid kyrkorådet den 25 maj 

2. att besluta om en interimistiskt tillsatt Valnämnd enligt föreslagen ordning. 

 

 

§ 2020–55 Mötets avslutning 

Ordförande tackar för deltagandet och förklarar mötet avslutat.  
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