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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2016-03-16

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, onsdagen den 16 mars 2016, kl. 18.00–20.00
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson 18.00-18.30
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Borgström
Sigurd Sjöblom
Lise-Lotte Bremer
Karin Lundbeck ers för Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Lise-Lotte Bremer

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 23 mars, kl. 10.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

19-23

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Lise-Lotte Bremer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2016-03-16

Datum då
anslaget sätts upp

2016-03-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-04-23
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§ 19

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Lise-Lotte Bremer att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 23 mars kl 10.00.

§ 20

Fastställande av dagordning

§ 21

Ändring taxa begravningar i annan kyrkas ordning
Begravningsgudstjänst i annan kyrkans ordning när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan
vid dödsfallet bör inte innebära någon avgift. I taxor och avgifter för 2016 tas en kostnad
motsvarande ett clearingbelopp ut, detta bör ändras till noll kronor.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att ändra i taxor och avgifter 2016 och ta bort texten gällande kostnad för
begravningsgudstjänst i annan kyrkas ordning.

§ 22
•

•
•
•

•

•
•

•

Information
Fastigheter:
Offerter angående byte av träpanel och målning, gällande delar av Bollmoradalens kyrka,
inväntas inom kort.
- Köket i församlingshemmet i Östra har fått ny spis.
Även arbete med att ta in offerter på takrenovering av ekonomibyggnaden på Bollmora
kyrkogård är på gång.
Begravningsverksamhet:
- Inköp av hetvattenmaskin för ogräsbekämpning, är gjord enligt offert på 337 tkr.
Upprop om kulturcentrum i Tyresö. Förslag på svar från kyrkorådet presenterades. En mindre
ändring i dokumentet ska göras och det kan därefter skickas.
Kyrkoherden informerar om SKUT- ombud och internationella ombud. Svenska kyrkan på
nationell nivå arbetar med frågan. I Kyrksam har Tyresö församling registrerat samordnare,
ombud och intresserade. Dessa tar emot information från nationell nivå. Själva arbetet med
internationella frågor i Tyresö församling bedrivs i respektive enhet.
Inköp av datorer kommer att kosta mer än vad som finns i årets investeringsbudget. Efter en
del diskussion enades man om att ärendet blir föremål för ett per capsulam beslut i
kyrkorådet.
Uppföljning per den 29/2 2016 presenterades och gicks igenom.
Birgitta Vaigur informerade om att samrådsgruppen för förskolan deltagit i en av
ungdomsgruppens sammankomster. Ungdomsgruppen vill gärna bilda referensgrupp för att
arbeta med barnkonsekvensanalyser. Kyrkoherden ges i uppdra att hitta en lämplig
organisation för detta.
Arbetsgruppen för Tyresö kyrka har haft sammanträde. Kyrkoherden ges i uppdrag att bjuda in
stiftsantikvarie, Rickard Isaksson och kanslisekreterare, Jan-Åke Engfors från Stockholms stift
för att diskutera vad som är möjligt att göra i Tyresö kyrka och vad man kan söka
Kyrkoantikvarisk ersättning för.
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Arbetsutskottet kommer att få bereda ärendet Bokslut och verksamhetsuppföljning 2015 vid
sitt sammanträde 13 april.
Viktiga datum:
- Den 17 mars är sista dagen för anmälan till Samhälle & Existens i Malmö.
- Den 9 april är avsatt för att jobba med förslag till kyrkohandboken, det är just nu få
anmälda. Anmälan görs till Maud Kahlbom.
- Den 26 augusti genomförs dels en utbildning om miljödiplomering dels en föreläsning av
Stig Linde om utvärdering och uppföljning. När församlingen tar beslut om
miljödiplomering ska minst hälften av ledamöterna i kyrkorådet delta i utbildning och
minst hälften av medarbetarna. Utbildningen kommer att ske på förmiddagen och
föreläsningen med Stig Linde på eftermiddagen, särskild kallelse kommer senare.
- Den 3-4 maj anordnar Rättviks stiftsgård en kurs i Guida i din kyrka och på din kyrkogård.
Kursen kan vara av intresse för förtroendevalda och andra volontärer som vill hålla Tyresö
kyrka öppen under sommaren.
Kyrkorådet noterade informationen.

§ 23

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden noteras och läggs till handlingarna.

