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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-01-10

Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 10 januari 2018, kl. 18.00-19.45
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Monica Öhnell Thorn
Sven Bergström ers för Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Jesper McNae
Karin Christensen
Britt Wessel
Elisabet Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Angelica Jansson
Karin Lundbeck
Daniel Johansson, fr.o.m. 18.15

Övriga närvarande Annika

Alfsdotter, verksamhetschef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 17 januari, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1–12

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Karin Christensen
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2018-01-10

Datum då
anslaget sätts upp

2018-01-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2018-02-17
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§1

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
att justering av protokollet kommer att äga rum den 17 jan kl 15.00

§2

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa dagordningen med tillägget punkt 9: Återbesättning arbetsledare
kyrkogården

§3

Adjungering av verksamhetschef till mötet
Kyrkorådet beslutar
att adjungera Annika Alfsdotter till mötet

§4

Fastställande av arbetsordning
Enligt kyrkoordningen, KO 4 kap, 2 § ska kyrkorådet fastställa en arbetsordning för sitt
arbete
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreliggande arbetsordning

§5

Val av ledamöter till arbetsutskottet 2018-2021
Arbetsutskottet bereder ärenden som ska behandlas för kyrkorådets sammanträden, utom
de ärenden som ska beredas av andra utskott. Ordförande och vice ordförande i kyrkorådet
är ordförande respektive vice ordförande i arbetsutskottet. Arbetsutskottet ska bestå av 4
ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Kyrkorådet beslutar
att till ordinarie ledamöter utse:
Iréne Pierazzi, S
Sven Bergström, S
Karin Christensen, Frk
Elisabet Stålhem Liljendahl, BA
att till ersättare i arbetsutskottet utse:
Monica Öhnell Thorn, S
Britt Wessel, Frk
Lilian Edberg, BA

§6

Val av ledamöter till budgetutskottet 2018-2021
Budgetutskottet bereder ärenden av ekonomisk art som ska behandlas vid kyrkorådets
sammanträden. Budgetutskottet ska bestå av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.
Ordförande och vice ordförande i kyrkorådet är ordförande respektive vice ordförande i
budgetutskottet.
Kyrkorådet beslutar
att till ordinarie ledamöter utse:
Irene Pierazzi, S
Birgitta Vaigur, S
Tomas Forsberg, S
Carl Johan Karlson, S
Karin Christensen, Frk
Lilian Edberg, BA
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att till ersättare i budgetutskottet utse:
S: Kerstin Malmborg Jarnestedt, S
FrK: Britt Wessel, Frk
Elisabet Stålhem Liljendahl, BA
§7

Val av ledamöter till kyrkogårdsutskottet 2018-2021
Kyrkogårdsutskottet är sakkunniga och följer församlingens frågor inom
begravningsverksamheten.
Kyrkogårdsutskottet består av 6 ordinarie ledamöter och 3 ersättare
Kyrkorådet beslutar
att till ordinarie ledamöter utse:
Carl Johan Karlson, S
Kerstin Malmborg Jarnestedt, S
Marcus Letterlöv, S
Margitha Appelgate, S
Ragnhild Boman, Frk
Elisabet Stålhem Liljendahl, BA
att till ersättare i kyrkogårdsutskottet utse:
Kurt Thorn, S
Päivi Heinonen, Frk
Lilian Edberg, BA
att till ordförande utse: Carl Johan Karlson
att till vice ordförande utse: Ragnhild Boman

§8

Val av ledamöter och ersättare till barn- och ungdomsrådet
Barn- och ungdomsrådet ansvarar för att inför kyrkorådets beslut verka för barnens bästa
och göra en barnkonsekvensanalys. Det ansvarar också för att församlingen lever upp till de
krav som Tyresö kommun, som ansvariga för förskolorna i Tyresö, ställer enligt Skollagen
samt att följa upp verksamheten för barn 0-18 år. Barn- och ungdomsråd består av 4
ordinarie ledamöter och 3 ersättare
Kyrkorådet beslutar
att till ordinarie ledamöter utse:
Birgitta Vaigur, S
Angelika Jansson, S
Gunilla Hellgren Lovén, Frk
Lilian Edberg, BA
att till ersättare i barn- och ungdomsrådet utse:
Kristjan Vaigur, S
Agneta Hansson, Frk
Elisabet Stålhem Liljendahl, BA
att till sammankallande utse: Birgitta Vaigur
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§9

Tjänst som komminister
En tjänst som komminister med planering i östra Tyresö ät vakant. David Melin har sökt
tjänsten och har av domkapitlet förklarats behörig.
Kyrkorådet beslutar
att tillsätta komministertjänsten med David Melin. Han tillträder tjänsten 5 mars 2018.

§ 10

Återbesättning arbetsledare kyrkogården
Johanna Steen har sagt upp sig från sin tjänst som arbetsledare på kyrkogården i Tyresö
församling och avslutar sitt arbete den 11 mars.
Kyrkorådet beslutar
att tjänsten som arbetsledare på kyrkogården får återbesättas.

§ 11

Informationspunkter
• Uppmärksammas att Stockholms stifts utbildningsdag för förtroendevalda är den
17 februari, sista anmälningsdag är den 15 januari.
• Nya ombud till Svenska kyrkan i utlandet, SKUT ska registreras i kyrksam registret,
Ragnhild Boman är noterad som ombud men fler namn behövs.
• Församlingens IT-plattform presenterades, frågan återkommer.
• Information om utvärdering av budgetprocessen presenterades
• En delårsrapport från 2017 delades ut och lades till handlingarna.
• I investeringsbudget för 2018 finns planerad en ombyggnad av entrén i
församlingshemmet östra Tyresö. Ritningar delades ut.
• En reseberättelse från resan med unga vuxna till Israel/Palestina/Jordanien
delades ut.
• Godkända gravvårdsritningar lämnades från KU, noterades och lades till
handlingarna.
• Prenumerationer på Kyrkans Tidning ska ses över i samband med ny
mandatperiod.
• Förtroendevaldas dokumenthantering: Information ska i första hand gå ut digitalt,
men de som vill ha på papper får det.
• Kyrkoordningen 2018 finns nu på nätet och ska beställas i bokform till de som vill
ha den.
• Tackbrev från Hassela solidaritet lästes upp och lades till handlingarna.
• Kyrkorådet önskar en information om församlingens olika anställningsformer.
Delegationsärenden
Kyrkoherdens delegationsärenden noterades och lades till handlingarna.

