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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-02-20

Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 20 februari 2018, kl. 18.00-19.10
Beslutande

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

Ersättare

Göran Sundgren
Karin Lundbeck

Övriga närvarande

Anders Ekenhill, bitr. kyrkoherde
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 28 februari, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

13–21

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2018-02-20

Datum då
anslaget sätts upp

2018-02-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2018-03-28

KYRKORÅD
2018-02-20
§ 13 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Christensen att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 28 februari kl. 15.00
§ 14 Fastställande av dagordning
§ 15 Adjungering av bitr. kyrkoherde till kyrkorådets sammanträden
Kyrkorådet beslutar
att adjungera biträdande kyrkoherde till kyrkorådets sammanträden
§ 16 Delegationsordning för Tyresö församlings kyrkoråd
Delegationsordningen är ett komplement till kyrkorådets arbetsordning och anger aktuella
ramar för den löpande verksamheten. Nu gällande delegationsordning behöver uppdateras.
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreliggande delegationsordning.
§ 17 Kyrkvärdar
Kyrkorådet ska enl. KO 4 kap § 19 utse kyrkvärdar för mandatperioden 2018–2021. Minst två av
kyrkvärdarna ska alltid vara ledamöter eller ersättare i kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar
att utse kyrkvärdar enligt bilaga.

§ 18 Utse ombud för Svenska kyrkan i utlandet SKUT
Sedan tidigare är Ragnhild Bohman ombud för Svenska kyrkans internationella arbete, men fler
ombud behövs. Arbetsutskottet uppmanar nomineringsgrupperna att komma med förslag på
ombud.
Kyrkorådet beslutar
att till ombud för Svenska kyrkan i utlandet, SKUT, utse Gunilla Ek, FrK.

KYRKORÅD
2018-02-20
§ 19 Tjänst som komminister
En tjänst som komminister med placering i Östra Tyresö är vakant. Arbetsutskottet beslutade
2017-09-25 § 43 att återbesätta tjänsten. Cristina Olsson har sökt tjänsten och Domkapitlet har
förklarat den sökande behörig till tjänsten 2018-02-07.
Kyrkorådet beslutar
att anställa Cristina Olsson som komminister i Tyresö församling
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
§ 20 Nytt datum för kyrkorådets sammanträde
Kyrkorådet har fastställt sin sammanträdesplan för 2018. Av planen framgår att bokslutet för
2017 ska stängas på sammanträdet den 2 maj.
Kyrkostyrelsen har därefter kommit med en skrivelse rörande insamling av ekonomiska
uppgifter i bokslutet. Uppgifterna ska lämnas in senast den 30 april. Insamlingen sker med
hjälp av Statistiska centralbyrån (SCB). Skyldigheten att lämna uppgifterna framgår av 44 kap.
§ 16 i kyrkoordningen.
Kyrkorådet beslutar
att sammanträdet den 2 maj därför flyttas till 2018-04-26.

§ 21 Information och rapporter
•
•
•

•

•
•

Kyrkoherden uppmärksammar i sin verksamhetsrapport Kulturfestivalen i Tyresö församling
10–18 mars och särskilt insamlingsgalan till förmån för församlingens diakoni den 17 mars.
En redovisning av kollekter för tiden 20170101–1031 gjordes.
Stockholms stift erbjuder alla nya kyrkoherdar i stiftet ett mentorskap med en erfaren
kyrkoherde under 18 månader. Kyrkoherde Helena Forsberg har valt kyrkoherden i
Vallentuna församling Åsa Enerbäck Barklund. Vallentuna och Tyresö har mycket gemensamt
som förorter till Stockholm och är församlingar med kyrkogårdsförvaltning, enskild förskola
och Pilgrimsverksamhet.
Stockholm stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation inbjuder årligen samtliga
presidier i stiftets församlingar till en konferens. Årets konferens genomförs 24–25 april på
Aronsborg, Bålsta.
Kyrkoherdens delegationsärenden noterades och lades till handlingarna.
Samtliga förtroendevalda i Tyresö församling inbjuds till en utbildningsdag i Bollmoradalens
kyrka kring styrning och ledning den 25 mars.

