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Ordförande hälsar välkommen och prickar av på närvarolistan. Psalmen 219 sjungs och LW
läser en andakt med rubriken "Reservationslös tro".
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Val av justerare
Tillatt justera dagens protokollväljs Helge Löfbom.
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Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkänns.
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Föregående protokoll
Godkänns med tillägg att under $ 113 ska det stå att tidsplanen för kyrkorådets möten 2015
godkänns.
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S-gruppens skrivelse
Samtal förs om innehållet i skrivelsen och S-gruppen meddelar att detta.är vad som kommer
att diskuteras på Socialdemokraternas årsmöte i februari. Därefter kommer de att
återkomma till kyrkorådet med besked.
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Hyror av lokaler
Förslaget godkänns med tillägget att det ska tas fram en karta eller ett fotografi som visar
bordsplaceringen samt en förteckning över vilka lampor som ska vara tända.
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Kommunikations- och informationsstrategi
Förslaget om vilka delar som ska prioriteras under 2015 godkänns. LW utser personer i och
utanför arbetslaget att ansvar för de prioriterade punkterna.
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Skrivelse från personalen
Samtal om innehållet i skrivelsen och vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra.
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Kyrkoherden rapporterar
LW rapporterar om den aktuella personalsituationen och att han påbörjat arbetet med
teambuilding samt att att det ska göras en psykosocial kartläggning.
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Personalutskottet
PU:s ordförande rapporterar om det senaste PU-mötet.
PU vill också ha ett förtydligande (PU prot $ 6) från kyrkorådet angående att PU:s
ordforande också har uppgiften att vara Kh behjälplig i personal- och lönefrågor i det
löpande arbetet. Det har i praktiken fungerat så i flera mandatperioder men det står inte i vår
arbetsordning.
Beslut: PU:s ordförande har uppgiften att i det löpande arbetet vara en hjälp och ett
bollplank för kyrkoherden i personal- och lönefrågor.
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Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottets ordförande informerar att det planerade mötet flyttas fram.

Svenska kyrkan
BUREÄ FÖRSAMLING

S

12

*

Verksamhetsmål- komma igång
Kyrkorådets ordförande informerar att arbetet med verksamhetsplanen ska påbörjas och att
personal från stiftet vill vara involverade i processen.
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Samtalom framtiden
Samtal om församlingens framtid, t ex om Bureå även efter den här mandatperioden ska var
en egen församling eller ingå i ett pastorat. Gunnar Hedman utses att undersöka
förutsättningar och tidsplan for olika alternativ.
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Nästa kyrkoråd
Nästa kyrkoråd är tisdag 17 mars kl 18.30. Tisdag 24 februari kl 18.00 är det träff med
personalen. Verksam hetsberättelser.
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övriga frågor
Aktuella listor med de förtroendevaldas adress, telefon och mejladress delas ut samt den
policy för flaggning som godkändes vid senaste kyrkorådet.
Marianne Hedman hade en fråga till LW om schema för kyrkvärdarna under våren.
Mötet avslutas
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