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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
•

2015-01-29
Plats och tid

Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet, torsdagen den 29 januari 2015, kl 18.00–20.45

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Anita Mattsson ers för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Yvonne Lédel ers för vakans (FRK)
Gunilla Hellgren Lovén ers för vakans (FRK), till kl.19
Marianne Kronberg
Lise-Lotte Bremer till kl. 20
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Göran Sundgren

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 5 februari, kl 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

..................................................................

Paragrafer

2-18

Marie Björndahl
Ordförande

Justerare

..................................................................

Iréne Pierazzi

..................................................................

.............................................................

Göran Sundgren
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2015-01-29

Datum då
anslaget sätts upp

2015-02-05

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

..............................................................................

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2015-03-05
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§2

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Göran Sundgren att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 5 februari kl 15.00.

§3

Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts.
N-2014-35, N-2014-36, N-2014-37.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§4

Adjungering av ledamöter
Framtidens kyrka har för närvarande två vakanser bland ordinarie ledamöter i kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att Karin Borgström och Sigurd Sjöblom, båda FRK, adjungeras till punkt 4 på dagordningen;
Presentation av utredning om kyrkans förskola.

§5

Presentation av utredning om kyrkans förskola
Johan Sverker från PWC och referensgruppen, bestående av Kristjan Vaigur, Göran Sundgren
och Yvonne Lédel, presenterade muntligt sina rapporter rörande kyrkans förskola i Trollbäcken.
Det slutliga dokumentet från utredningen som PWC genomfört och referensgruppens
slutrapport och rekommendationer kommer att delges kyrkorådet vid sammanträdet den 5
februari. Kyrkorådet kommer vid detta sammanträde att lämna förslag till beslut till
kyrkofullmäktige om kyrkans förskola i Trollbäcken.
Kyrkorådet framför sitt varma tack till referensgruppen för deras arbete.

§6

Val av en ordinarie ledamot och en ersättare till arbetsutskottet (FRK)
Karin Christensen (FRK) och Gunvor Boström (FRK) har båda avsagt sig samtliga sina uppdrag i
Tyresö församling. Enligt arbetsordning för kyrkorådet ska ledamöter och ersättare till
arbetsutskottet väljas av kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Borgström(FRK) till ordinarie ledamot av arbetsutskottet och Sigurd Sjöblom (FRK)
till ny ersättare i arbetsutskottet.
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§7

Val av ledamot till budgetutskottet (FRK)
Karin Christensen (FRK)har avsagt sig samtliga sina uppdrag i Tyresö församling. Enligt
arbetsordning för kyrkorådet ska ledamöter till budgetutskottet väljas av kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att utse Sigurd Sjöblom (FRK) till ledamot av budgetutskottet.

§8

Representanter till årets presidiekonferens 2015
Presidiekonferens 2015 anordnas 20-21 april 2015. Konferensen kommer att hållas i Hallunda
folkets hus.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att utse Iréne Pierazzi, Marianne Kronberg, Karin Borgström, Marie Björndahl och Michael
Öjermo att delta vid presidiekonferensen.

§9

Fyllnadsval kyrkvärdar för mandatperioden 2014-2017
Dnr:K-2015-4
Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar bland dem som är döpta och röstberättigade i
församlingen. Kompletteringsval kan göras under mandatperioden om fler, framförallt
ungdomar, visar intresse för uppdraget.
Listan över kyrkvärdar behöver nu kompletteras då några avhopp skett under perioden.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att uppdra till kyrkoherden att via ledningsgruppen inventera ute i enheterna för att hitta fler
som kan vara intresserade av uppdraget, samt
att följande personer utses till kyrkvärdar under resten av mandatperioden, Göran Sundgren,
David Sundgren och Malin Löfgren.

§ 10 Stiftets medarbetarmöte 22 maj 2015
Stockholms stift anordnar medarbetarmöte den 22 maj 2015. Tyresö församling har fått
20 platser som ska fördelas mellan anställda, ideella, unga och förtroendevalda. 3-5
förtroendevalda ska väljas från kyrkorådet att delta i mötet.
Kyrkorådet beslutar
att Iréne Pierazzi (S), Monika Öhnell Thorn (S), Gunilla Hellgren Lovén (BA), Birgitta Soccorsi
(BA), Göran Sundgren (FRK) och Sigurd Sjöblom(FRK) får delta vid Stockholms stifts
medarbetarmöte.
§ 11 Adjungering av ledamöter till kyrkorådet 5 februari
Framtidens kyrka har för närvarande två vakanser bland ordinarie ledamöter i kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att till kyrkorådets sammanträde den 5 februari adjungera Karin Borgström och Sigurd Sjöblom,
båda FRK.
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§ 12 Adjungering av ledamot till budgetberedningens sammanträde 10 mars.
Budgetberedningens ordförande, Iréne Pierazzi, anmäler förhinder till budgetberedningens
sammanträde den 10 mars kl 13-16.
Kyrkorådet beslutar
att adjungera Monika Öhnell Thorn (S) till budgetberedningens sammanträde 10 mars kl 13-16.
§ 13 Utbildningsdag för förtroendevalda om Församlingsinstruktionen
Tyresö församling har en ny församlingsinstruktion och för att förtroendevalda ska få en ökad
kunskap om vad den innebär anordnas en utbildningsdag lördagen den 11 april i
församlingshemmet i Östra.
Kyrkorådet beslutar
att en utbildningsdag för förtroendevalda om församlingsinstruktionen anordnas lördagen den
11 april.
§ 14 Budgetöverläggning
I sammanträdesplan för 2015 finns inlagt ett pass för budgetöverläggningar och kyrkoråd i
samband med ett internat.
Kyrkorådet beslutar
att den 21-22 oktober har budgetöverläggningar och kyrkoråd samt att dessa två dagar
innehåller en övernattning.
§ 15 Avsiktsförklaring GAS Ekonomi och GAS Personal
K-2015-11
En skrivelse om Information kring avsiktsförklaring anslutning till GAS Ekonomi och GAS
Personal har inkommit till kyrkorådet. Avsiktsförklaringen innebär att församlingen önskar
genomföra en införandeanalys i syfte att analysera förutsättningarna att arbeta i enlighet med
koncepten GAS Ekonomi och GAS Personal.
Kyrkorådet beslutar
att frågan återremitteras och tas upp vid kyrkorådet den 22 april då en mer genomgripande
presentation av ärendet görs.
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§ 16 Information
Fastigheter:
• Slutbesiktning av ombyggnation av ekonomibyggnaden på Bollmora kyrkogård samt
nybyggnation av RWC genomfördes 27 januari. Några mindre anmärkningar kvarstår.
Invigning sker tisdagen den 3 februari kl. 14.30.
• Anbudshandlingar fasadarbeten på Tyresö kyrka är utskickat. Sista dag att lämna anbud är den
23 februari.
• Glasgrind är på plats i trappan i Trollbäckens församlingsgård.
• Frostsprängningar har hittats i bron mellan rondellen och lilla parkering nedanför Tyresö kyrka.
Utredning om skadans utbredning och eventuell kostnad pågår.
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 17 Anmälningsärenden
Kyrkostyrelsens beslut om clearingbelopp för dop-, vigsel- och begravningsgudstjänster samt
konfirmationsersättning.
Kammarkollegiets föreskrifter om taxa vid begravningsclearing 2015
Sammanträdesprotokoll Stiftsfullmäktige i Stockholms stift 2014-11-24
Kyrkorådsprotokoll per capsulam 2015-01-07
Kyrkorådet noterar informationen
§ 18 Beslut fattade med delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna

