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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2014-02-12

Plats och tid

Bollmora församlingscentrum, församlingssalen onsdag 12 februari kl 19.00 -21.40
Beslutande

Kristjan Vaigur, ordförande
Iréne Pierazzi
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Anita Mattsson
Kurt Thorn
Dagmar Holmström
Ann-Christine Jansson
Mats Tallberg ers. för Kjell-Åke Glimberg
Monica Schelin
Gösta Johansson ers. för Alex Karlsson
Helene Sundman ers. för Helena Lindström
Julian Saliba
Karin Perjus
Jens Mollberger
Eric Magnusson
Karin Christensen

Linda Johnsson, ers. för Gunvor Boström
Karin Borgström
Erika Sparr
Göran Sundgren
Anna Maria Wedin
Bengt Sommare
Ingrid Nilsson
Marianne Kronberg
Yvonne Lédel, ers. för Bengt Verlestam
Sven Svennberg, ers. för Gunilla Hellgren Lovén
Julia Hedenström
Yvonne Lindblad, ers. för Lilian Edberg
Birgitta Soccorsi
Lise-Lotte Bremer
Sonja Gustafsson
Per Carlberg
Sture Ericson

Övriga närvarande

Patricia Fundeborg
Sigurd Sjöblom
Ragnhild Bohman
Leif Eriksson, begravningsombud 19.00-20.10
Michael Öjermo, kyrkoherde
Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Birgitta Soccorsi

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, onsdagen den 19 februari 2014 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-7

Marie Björndahl
Ordförande

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

Kristjan Vaigur
Justerare

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

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

Birgitta Soccorsi

Karin Christensen
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-02-12

Datum då
anslaget sätts upp

2014-02-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Marie Björndahl
Utdragsbestyrkande

2014-03-19
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§1

Upprop

§2

Val av justerare samt tid och plats för justering
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Kyrkofullmäktige beslutar:
att utse Birgitta Soccorsi och Karin Christensen att, jämte ordföranden, justera dagens
protokoll.
Justering av protokollet föreslås äga rum onsdagen den 19 februari 2014 kl 15.00.

§3

Fastställande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutar:
att godkänna upprättat förslag till dagordning

§4

Prislista transporttjänster i samband med begravningar
Stockholms kyrkogårdsförvaltning har höjt sina transportersättningar.
Efter påstötningar från flera begravningsbyråer bör även Tyresö församling göra en höjning.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag
att anta förslag till prislista för transporttjänster i samband med begravningar.

§5

Regelmente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m fl i Tyresö församling
Kyrkofullmäktige antog 2012-11-07 § 27 ett nytt reglemente avseende arvoden och ersättning
till förtroendevalda
Inför den nya mandatperioden har Kyrkofullmäktige beslutat 2013-11-06 § 5 om att utöver
fullmäktiges ordförande och vice ordförande också utse en andra vice ordförande.
Kyrkofullmäktige beslutade vidare 2013-12-11 § 29 att utöver ordförande och vice ordförande
också utse en andre vice ordförande i kyrkorådet.
Kyrkofullmäktig har också beslutat i enlighet med KO 48 kap § 1 Revision för församlingar och
samfälligheter att utse två ordinarie revisorer.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag
att bilaga 2 i Reglemente avseende arvoden och ersättningar till förtroendevalda m fl i
Tyresö församling anpassas till det beslut kyrkofullmäktige tagit vad gäller förändringar i
styrelsesammansättningen för mandatperioden 2014-2017.
Kyrkoherden deltar inte i beslutet.
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§6

Förlängning av avtal med extern revisor
Tyresö församling har som extern revisor haft Stefan Norell från Grant Thornton Sweden AB
sedan 2006, förlängning för räkenskapsåret 2014 beslutades på kyrkofullmäktiges
sammanträde 2013-12-11 § 33. Kyrkofullmäktiges presidium, som är de som handlar upp
extern revision, föreslår att befintligt avtal med Stefan Norell och Grant Thornton Sweden AB
förlängs i fyra år, att gälla till och med räkenskapsåret 2018.
Förslag till beslut
Kyrkofullmäktige beslutar
att uppdra åt kyrkofullmäktiges presidium att omförhandla avtalet gällande extern revision
med Stefan Norell och Grant Thornton Sweden AB samt
att presidiet återkommer till kyrkofullmäktige med förslag till nytt avtal 2015-2018.
Kyrkoherde Michael Öjermo meddelar att om detta blir kyrkofullmäktiges beslut vill få sin
mening antecknad till protokollet enligt KO 3 kap § 20, på följande sätt.
”Jag biträder inte presidiets förslag utan anser att fullmäktige bör besluta om att genomföra
en upphandling av revisionstjänsten. Mina skäl är följande. Det strider mot, av
kyrkofullmäktige antagen budget 2014 och det är av vikt att vi upprätthåller en god
budgetdisciplin inom alla delar av Tyresö församling. Det strider mot gällande praxis
avseende upphandling av avtal som säger att avtal regelbundet ska upphandlas. Det är, för
det tredje, självklart att man regelbundet byter revisor för att säkerställa drift, ekonomi och
opartiskhet gentemot våra medlemmar vars kyrkoavgift är församlingens främsta
inkomstkälla.”
Karin Christensen, FRK, stödjer, för egen del, kyrkoherdens mening.
Iréne Pierazzi stödjer presidiets förslag till beslut.
Marianne Kronberg begär ajournering med hänvisning till att ny information framkommit.
Mötet ajourneras kl 19.15 och återupptas kl 19.40.
Iréne Pierazzi föreslår att ärendet återremitteras till kyrkofullmäktiges presidium för
ytterligare beredning.
Kyrkofullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till kyrkofullmäktiges presidium för fortsatt beredning och
återkomma till kyrkofullmäktiges sammanträde 2014-05-21.

§7

Ny församlingsinstruktion
Kyrkoherden informerade om församlingsinstruktionen och efter det skedde en diskussion i
mindre grupper. Varje grupp redovisade några synpunkter på liggande förslag av
församlingsinstruktionen.
Kyrkfullmäktige noterade informationen.

