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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2014-05-21

Plats och tid

Bollmora församlingscentrum, församlingssalen onsdag 21 maj kl 19.00 -20.10
Beslutande

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

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

Övriga närvarande

Ann-Kristin Centerstig
Sigurd Sjöblom
Ragnhild Bohman
Leif Eriksson, begravningsombud
Michael Öjermo, kyrkoherde
Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Jens Mollberger

Monica Öhnell Thorn

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, fredagen den 23 maj 2014 kl 11.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

8-18

Marie Björndahl
Ordförande

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

Kristjan Vaigur
Justerare

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

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

Jens Mollberger

Monica Öhnell Thorn
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-05-21

Datum då
anslaget sätts upp

2014-05-23

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Marie Björndahl
Utdragsbestyrkande

2014-06-23

KYRKOFULLMÄKTIGE
2014-05-21
§8

Upprop

§9

Val av justerare samt tid och plats för justering
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
Justering av protokollet föreslås äga rum fredagen den 23 maj kl 11.00.

§ 10

Avsägelse och ny ersättare av kyrkofullmäktige

Dnr: K 2014-15

Kerstin Neidenmark (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkofullmäktige. Ny räkning
har begärts hos stiftsstyrelsen och till ny ersättare av kyrkofullmäktige har Mia Lindström
utsetts.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna

§ 11

Verksamhetsuppföljning 2013
Förslag till verksamhetsuppföljning 2013 överlämnades.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2013.

§ 12

Årsredovisning 2013
Förslag till årsredovisning 2013 överlämnades
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2013.

§ 13

Ansvarsfrihet 2013
Revisorernas berättelser avseende granskning av 2013 års räkenskaper och förvaltning redovisas
på sammanträdet.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

§ 14

Inrättande av tjänst som administratör 50 % vid kyrkogården
Efter invigningen av nya begravningsplatsen i Östra har förvaltningen behov av ökad
administrativ tid. Behovet beräknas till 50 % administratör.
Kyrkofullmäktige beslutar
att inrätta en tjänst som administratör, 50 %, inom begravningsverksamheten.
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§ 15

Församlingsinstruktion

Dnr: K-2014-24

För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Förslag till församlingsinstruktion
ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.
Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens
beslutande organ och kyrkoherden, var för sig, KO 57 kap §§ 5-6.
Kyrkoherden meddelar att han för sin del kommer att godkänna det förslag till
församlingsinstruktion som Kyrkorådet överlämnar till Kyrkofullmäktige för godkännande.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna förslag till församlingsinstruktion med bilagor samt
att begära att domkapitlet utfärdar församlingsinstruktionen

§ 16

Bollmora kapell, firandet av 80-års jubiléet (Kr § 33)
Kyrkofullmäktige beslutade 2013-11-06 § 19 enligt budgetberedningens förslag att fastställa
upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2014 med flerårsplan 2015-2016. Under
punkt 4.5 Begravningsverksamheter anges att 2014 fyller Bollmora kapell 80 år, ett firande i
samband med allhelgona helgen kommer att ske. Efter arkivarbete har det framkommit att
80 årsjubileet snarare ska firas 2017 istället för 2014. Eftersom det står angivet i budget att vi
ska fira 2014 ska beslutet om att skjuta upp firandet anmälas till kyrkofullmäktige.
Kyrkofullmäktige beslutar
att avvakta med firandet, av Bollmora kapells 80-årsjubileum, till 2017.

§ 17

Gravskötselföreskrifter
Gravskötselföreskrifterna för Tyresö församlings kyrkogårdar är idag ganska strikta.
Församlingen har vid ett flertal tillfällen haft överklaganden till Länsstyrelsen på framförallt
regler om gravstenars storlek. Länsstyrelsen ger i princip den överklagande parten alltid rätt att
sätta upp den sten man vill ha. Församlingen lämnar därför förslag om lättnader i
gravskötselföreskrifterna för att ge anhöriga större valfrihet när det gäller stenars och kors
utseende och storlek.
Kyrkofullmäktige beslutar
att anta föreslagna undantag från tidigare beslutade gravskötselföreskrifter
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§ 18

Upphandling av extern revisor (Kf § 6)
Presidiet fick på kyrkofullmäktiges sammanträde i februari i uppdrag att ytterligare bereda
ärende om upphandling av extern revisor och att återkomma till kyrkofullmäktige i maj. Presidiet
har under våren utrett frågan och kommit fram till att ny upphandling ska göras så att beslut om
extern revisor kan ske på kyrkofullmäktige i november.
Kyrkofullmäktige beslutar
att upphandling av extern revisor ska ske.

