Norra kyrkogatan 7
531 32 Lidköping
0510-684 03, 684 04

KYRKOFULLMÄKTIGE kallas till sammanträde
DATUM
PLATS
TID

Tisdagen den 9 juni 2015
Främre samlingssalen, Nicolaigården, Södra kyrkogatan 8, Lidköping
Kl 19.00

DAGORDNING
Paragraf:
Föredragande:
1. Öppnande
Ordf
Sekr.
2. Upprop
3. Val av protokollsjusterare och tid för justering.
Ordf
Förslag: Camilla Lundgren och Lisbeth Persson, fredagen den 12 juni 2015 kl 15.00.
4. Sammanträdets utlysande
Ordf
RJ/TF/RL
5. Årsbokslut 2014
KR § 260 bilagor
6. Överföring av anslag från 2014 till 2015
KR § 261
KR ordf
7. Församlingsinstr. utveckl.områden blir målen 2014-2017
KR § 239
KR ordf
8. Utbyggnation ekonomiområde på Södra begravningsplatsen KR § 276
KR ordf
9. Slopande av taxa för vaktmästare vid begravningsceremoni KR § 277
KR-ordf
10. Kålland-Kinne kontrakt 2014, beslut om ansvarsfrihet
bilaga
KH
11. Information från Kyrkorådet
KR ordf
Kyrkoh
12. Information från församlingsverksamheten
13. Avslutning
Ordf
Lidköping 2015-06-01
Inghar Främberg, ordförande,

Eva Hansson, sekreterare

tfn 0510-261 72, 070-321 58 72
info@frambergs.com

tfn 0510- 684 03 jobbmobil
eva.l.hansson@svenskakyrkan.se

Denna gång ansvarar POSK listan för kaffekokning och dukning. Vaktmästare
ordnar fika och iordningställande efteråt.
Utdrag ur Arbetsordning för Kyrkofullmäktige angående anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare
8§
En ledamot som är hindrad att delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde, skall snarast anmäla detta till
Kyrkofullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren låter kalla in den ersättare som står i tur att tjänstgöra. Om tiden
medger det, skall ersättaren kallas skriftligt.
9§

Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett
pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

10 §

Det som sagts om ledamot i 8 och 9 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

11 §

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare skall träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det
föreligger särskilda skäl för det bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

