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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-03-21

Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 21 mars 2018, kl. 18.00-19.35
Beslutande

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

Ersättare

Karin Lundbeck
Daniel Johansson, 18.10-18.50

Övriga närvarande

Stefan Norell, auktoriserad revisor, kl 18.00-18.40
Thomas Lilja, revisor, kl 18.00-18.40
Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare
Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 28 mars, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

22–27

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2018-03-21

Datum då
anslaget sätts upp

2018-03-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2018-04-28

KYRKORÅD
2018-03-21
Sammanträdet inleddes med att Stefan Norell, auktoriserad revisor, Gran Thornton Sweden AB,
rapporterade från revisionen för räkenskapsåret 2017. Tomas Lilja, förtroendevalda revisorer,
kompletterade med den genomgång av verksamheten som skett under motsvarande tid.
§ 22 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 mars kl 15.00.
§ 23 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa dagordningen med tillägg av en punkt under § 27 Information och rapporter
– Beslut om förordnande av begravningsombud.
§ 24 Församlingsinstruktionen
För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion som anger hur församlingen
fullgör sin grundläggande uppgift. (Ko 2 kap. § 6)
Förslaget till församlingsinstruktion ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i
församlingen i samarbete med domkapitlet. Församlingsinstruktionen får utfärdas av
domkapitlet efter godkännande av kyrkofullmäktige och kyrkoherden var för sig. Kyrkorådet
ska minst vart fjärde år pröva om det ska ske en ändring av församlingsinstruktionen. (Ko 57
kap §§ 5 och 6)
Kyrkofullmäktige godkände nu gällande församlingsinstruktion i november 2014.
Kyrkorådet beslutar
att uppdra till kyrkoherden att påbörja arbetet med en ny församlingsinstruktion och
att presentera ett förslag till ny församlingsinstruktion till kyrkofullmäktiges sammanträde 7
november 2018.

§ 25 Kyrkliga inventarier
Av Kulturmiljölagen (1988:950) framgår att kulturhistoriska värden i kyrkobyggnader,
kyrkotomter, kyrkliga inventarier och begravningsplatser är skyddade enligt lagen.
Ko 40 kap. § 2 anger att Vård av Kyrkobyggnader och dess inventarier ska underhållas så att de
kan tjäna sitt ändamål.
Kyrkoherden och en kyrkvärd ansvarar för kyrkobyggnadernas inventarier i enlighet med
bestämmelserna i kulturmiljölagen. Kyrkvärden ska utses av kyrkorådet bland de kyrkvärdar
som är ledamöter eller ersättare i kyrkorådet.
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Kyrkorådet beslutar
att utse Iréne Pierazzi att tillsammans med kyrkoherden ansvara för kyrkobyggnadernas
inventarier.

§ 26 Tillfälle att förvärva spelbordet/digitalorgeln från Hedvig Eleonora kyrka till Tyresö
kyrka
Sedan 2015 pågår ett arbete för att ersätta den befintliga kororgeln i Tyresö kyrka med ett
digitalt spelbord.
Spelbordet/digitalorgeln i Hedvig Eleonora kyrka är till salu. En handlingsplan är upprättad i
december 2017 med avsikten att presentera alternativa lösningar och budgetera för ett inköp
av motsvarande instrument under 2019. Instrumentet som nu är till salu, Allen Quantum
Q385, är en utmärkt lösning som tillfredsställer de olika behov som framkommit i diskussioner
kring både kororgel och läktarorgel i Tyresö kyrka.
Kyrkorådet beslutar
att begära kyrkofullmäktiges godkännande att få disponerar högst 500 000 kr av det
budgeterade överskottet för 2018 till inköp av spelbordet/orgeln.

§ 27 Information och rapporter
•
•
•
•

Kyrkoherdens delegationsordning noterades och lades till handlingarna
Ingången till Tyresö kyrka behöver åtgärdas, där är mörkt och lätt att snubbla
Beslut om förordnande av nytt begravningsombud t.o.m. 31 december 2018
Kyrkoherden informerade om statistiken rörande tillhöriga i Svenskakyrkan. I P1, Studio ett
den 20 mars intervjuas Pernilla Jonsson från svenska kyrkans analysavdelning. Hon berättar
bl.a att den generation som är födda på sent 80-tal och tidigt 90-tal är den största
befolkningsgruppen i Sverige i dag. Av den är 70% medlemmar i Svenska kyrkan.
Den största gruppen som lämnar Svenska kyrkan är unga män.
Den största grupp som träder in är unga kvinnor i 22-årsåldern.
Att möta denna stora grupp av unga vuxna är en utmaning för Svensk kyrkan och för Tyresö
församling. Om den gruppen av medlemmar ser att kyrkan är relevant och viktig för dem kan
det få effekten att de låter döpa sina barn.
Alltså är det viktigt att satsa på gruppen unga vuxna för att på lång sikt ta ansvar för
medlemsantalet i Tyresö församling och Svenska kyrkan.

•

Församlingens ändrade upplägg för konfirmander fungerar i positiv riktning. Är både
miljövänligt och säkert

