Hej alla medlemmar i kapellföreningen.
Till er som läst artikeln i Bohusläningen den 11/1 om Kapellet så vill jag göra vissa
klarlägganden.
Ett antal sakfel och utelämnande finns i artikeln. Utan att starta ett ordkrig i media vill jag
visa på vissa faktafel i artikeln för medlemmarna i föreningen.
Elen – stängdes av, av pastoratet ¼ 2010 i samband med att man ”pausade” verksamheten i
kapellet.
Enligt avtal från 1967 har pastoratet ansvar för verksamhet och driftskostnader i kapellet.
Nytt elavtal tecknades av föreningen fr.o.m. 1/10 2010 för att skydda lokalen och
inventarier samt möjliggöra en begravning som var angelägen.
Insyn/tillsyn har erbjudits pastoratet fr.o.m. dag 1, då kyrkoherden vid årsmötet 2018
erbjöds ordförandeposten i föreningen, då som privatperson, men då avböjde. Senare har
möjligheten till att adjungera en valfri person från pastoratet erbjudits men avböjts.
Det är skillnad på insyn/tillsyn av verksamheten och kontroll över den. Vid en återgång till
tidigare stiftelsestadgar, från 1933, som pastoratet krävt, skulle kontrollen av föreningen
övergå till kyrkan som därmed skulle ha rätten, som firmatecknare, till föreningens
ekonomi.
Ett exempel på detta var att föreningens handkassa, felaktigt, direkt efter årsmötet 2018,
fördes över till pastoratets konto.
Den återbördades senare efter ett skarpt formulerat brev från föreningen.
Att ”sparka ut” kyrkans representanter saknar grund. Föreningen har hela perioden sedan
2018, försökt få till stånd ett fortsatt engagemang från kyrkans sida. Det finns ett klart
uppdrag från årsmöten i föreningen att man vill ha kvar kyrkans närvaro i kapellet, så att
dop, vigslar, begravningar och gudstjänster kan fortsätta.
Vi ser inget motsatsförhållande till att man även kan ha andra aktiviteter utöver
ovanstående i kapellet. Vi vill att vårt kapell skall användas.
Genom att vi från årsskiftet övertagit verksamheten kan vi bl.a. arbeta för att uppgradera
standarden med bl.a. WC och pentry. Ansökan om bidrag till detta har skickats in till
kommunen nu i januari 2021.
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