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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2016-06-01

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, onsdagen den 1 juni 2016, kl. 18.00-20.15
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Anita Mattsson ers. för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen ers. för Karin Borgström
Sigurd Sjöblom
Yvonne Lédel ers för Lise-Lotte Bremer
Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare
Karin Lundbeck

Justerare

Yvonne Lédel

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagens den 8 juni, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

32-41

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Yvonne Lédel
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2016-06-01

Datum då
anslaget sätts upp

2016-06-08

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-07-08
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§ 32

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 8 juni kl 15.00.

§ 33

Fastställande av dagordning

§ 34

Val av ledamot till budgetutskottet efter Helene Sundman (S)
Helene Sundman (S), ledamot av budgetutskottet, har avlidit och ny ledamot behöver utses.
Kyrkorådet beslutar
att utse Birgitta Vaigur till ledamot av budgetutskottet efter Helene Sundman.

§ 35

Delegationsärenden begravningsverksamheten
Följande gravanordningar har godkänts:
N-2016-8, N-2016-12, N-2016-11, N-2016-10, N-2016-13, N-2016-15, N-2016-16, N-2016-17,
N-2016-18, N-2016-20, N-2016-21, N-2016-22, N-2016-19, N-2016-24, N-2016-27, N-2016-25,
N-2016-26 (avslag), N-2016-28
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärendena till handlingarna.

§36

Anställa diakon efter Jonas Bodin.
Jonas Bodin slutar sin anställning i församlingen 31 juli 2016. Arbetsutskottet har vid sitt
sammanträde 13 april, § 24, beslutat om återbesättning av tjänsten.
Domkapitlet har vid sin behörighetsprövning funnit Thomas Bengtsson behörig till tjänsten
som diakon.
Kyrkorådet beslutar
att Thomas Bengtsson anställs som diakon.

§ 37

Slutligt protokoll vid förvaltningstillsyn i Tyresö församling
Enligt kyrkoordningen, 6 kap § 4, ska stiftet främja en god förvaltning i stiftets församlingar
och ha tillsyn över förvaltningen. Förvaltningstillsyn gjordes i församlingen 5-6, 9 oktober
2015.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att följa upp protokollet från förvaltningstillsynen.
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§ 38
•
•
•
•

•

Information
Fastigheter: Målning av fönster på Bollmoradalens kyrka är igång, i samband med det
kommer
även träpanel att bytas.
Remissvar på kyrkohandboksförslaget inskickat 12 maj 2016.
Delårsrapport per den 30 april fanns med i utskicket och några frågor besvarades. En
ändring i texten gällande Kyrkans förskola ska göras.
Skiss över innergården Bollmoradalens kyrka gicks igenom. Då investeringsbudgeten inte
kommer att räcka till alla smidesdetaljer återkommer frågan i budgetberedningen inför
2017 där medel för exempelvis vattenanordning kommer att behövas. Ett kors kommer att
placeras på kyrkan på väggen mellan bakre fönstret i kyrksalen och stuprännan.
Former för barnkonsekvensanalys, diskussion. Frågan flyttas till ett senare tillfälle under
hösten.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 39

Anmälningsärenden
Stiftsfullmäktige i Stockholms stift sammanträder 30 maj.

§ 40

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden.
Kyrkorådet beslutar
att lägga delegationsärenden till handlingarna.

§ 41
•
•
•

Övriga frågor
Resultatet av granskningen av församlingens resekostnader delades ut. Informationen finns
också på hemsidan.
Den 8 juni kl 18.00 kommer det att hållas ett informationsmöte ang. guidning och öppettider i
Tyresö kyrka under sommaren.
Kyrkoherden redogjorde översiktligt om arbetet med ändring av interna organisationen. Syftet
är att få färre chefer, bryta enheternas isolering och sårbarhet och ökad samplanering av
verksamheterna.

