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§ 27

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 12 mars kl 15.00.

§ 28

Fastställande av dagordning

§ 29

Rev kollektändamål församlingskollekter
I skrivelsen: Kollektändamål – Församlingskollekter för 2014 står det att övriga kollekter vid
musikgudstjänster och konserter kvällstid ska gå till Gemensam kyrkomusikalisk verksamhet i
Tyresö församling. Kyrkomusiken i församlingen har en egen budget och det är inte förenat
med god redovisningssed att på detta sätt skapa tillskott i deras budget. I policy för biljetter
och biljettintäkter vid konserter och evenemang står dessutom att denna typ av insamlade
medel/kollekter ska gå till antingen Svenska kyrkans internationella arbete eller till Tyresö
församlings diakoni. Utöver detta behöver ett klargörande skrivas in gällande
musikgudstjänsterna i Trollbäcken där kollekt ska tas upp och kollektändamålet ska vara
detsamma som innevarande söndags kollektändamål.

Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att revidera skrivelsen Kollektändamål – församlingskollekter enligt förslag samt
att klargöra kollektändamål för musikgudstjänsten i Trollbäcken.

§ 30

Val av kyrkvärdar för mandatperioden 2014-2017
Dnr K-2014-10
Kyrkorådet väljer för mandatperioden kyrkvärdar bland dem som är döpta och röstberättigade
i församlingen. Minst två av kyrkvärdarna ska vara ledamöter och ersättare i kyrkorådet.
Samtidigt utses också två personer att vara ansvariga för de kyrkliga inventarierna, dessa ska
enligt KO vara kyrkoherden och en kyrkvärd som samtidigt är ledamot eller ersättare i
kyrkorådet. Lista över de som anmält intresse för uppdraget som kyrkvärdar bifogas.
Kompletteringsval kan komma att göras under mandatperioden om fler, framförallt
ungdomar, visar intresse för uppdraget.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta förslag till kyrkvärdar samt
att välja kyrkvärd Iréne Pierazzi och kyrkoherde Michael Öjermo, att föra förteckning över de
kyrkliga inventarierna.

§ 31

Uthyrning av 53,5 kvm i Bollmoradalens kyrka
En advokatfirma önskar hyra det så kallade brasrummet i botten våningen i Bollmoradalens
kyrka. Enligt beslut i kyrkorådet 2014-01-29, § 17 gäller sekretess angående
hyresförhandlingar för samtliga, inblandade parter och att kyrkorådet förbehåller sig rätten
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att pröva varje enskild hyresgäst innan avtal skrivs. Kyrkorådets protokoll och underlag till
protokoll är offentlig handling till skillnad från arbetsutskottets handlingar och det är därför
önskvärt att rätten att pröva varje enskild hyresgäst delegeras till arbetsutskottet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att hyra ut brasrummet i bottenvåningen på Bollmoradalens kyrka med en första
hyresperiod på 3 år samt
att kyrkorådet delegerar till arbetsutskottet rätten att pröva varje enskild hyresgäst innan
avtal skrivs, under förutsättning att arbetsutskottet är enigt.

§ 32

Pastorsadjunkt
Församlingen har fått förfrågan från Stockholms stift om vi kan ta emot en pastorsadjunkt
från sommaren 2014 och ett år framåt. Med förfrågan har församlingen också fått: PM
avseende anställningsvillkor och administrativa rutiner för pastorsadjunktens
utbildningsförfattning. Fastställda av stiftsstyrelsen 2003-02-10 § 8 vilket bifogas
protokollet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att församlingen välkomnar en pastorsadjunkt under ett år.

§ 33

Bollmora kapell, firandet av 80-årsjubileet
Kyrkofullmäktige beslutade 2013-11-06 § 19 enligt budgetberedningens förslag att
fasställa upprättat förslag till verksamhetsplan och budget 2014 med flerårsplan 20152016. 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.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att avvakta med firandet, av Bollmora kapells 80-årsjubileum, till 2017.

§ 35

Biskop Eva Brunne fyller 60 år.
Biskopen fyller 60 år och vill fira det tillsammans med många. Biskop Eva Brunne vill ha
presenter i form av bidrag till två olika verksamheter.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att 250 kr ges till Stockholms Stadsmissions kvinnoarbete och 250 kr till Svenska kyrkans
internationella arbete. Gåvan kommer att överlämnas av komminister Helena Forsberg,
Kyrkorådets ordförande Iréne Pierazzi och kyrkorådet vice ordförande Karin Christensen.
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§ 36


Information och rapporter
Fastigheter. I Bollmoradalens kyrka pågår intrimning av värme och ventilation, detta
fungerar i dagsläget inte perfekt. Prognosen för ekonomin i projektet visar på ett
underskott, i dagsläget är det svårt att uppskatta då alla fakturor inte kommit in ännu.



Internationellt utvecklingsarbete. Marianne Kronberg berättar om att kungen av Jordanien
har skänkt mark i Jordandalen, till alla kyrkor inklusive lutherska kyrkan, under förutsättning
att kyrkan startar ett dopcentrum som sedan ska utvecklas till ett pilgrimscentrum.
Samarbete söks nu med Tyresös pilgrimscentrum och kan eventuellt utmynna i en
vänrelation med lutherska församlingen i Amman. Församlingen utreder om en av våra
medarbetare kan åka ned till Amman och sedan komma tillbaka kyrkorådet och berätta om
verksamheten vid centret.



Inbjudan till förmöte Världens Fest kommer att skickas ut inom kort.



Kyrkans fasteinsamling är på gång och Marianne Kronberg utmanar de andra ledamöterna
och ersättarna i kyrkorådet att samla in så mycket pengar som möjligt i de bössor som
delades ut. Fastinsamlingen pågår till och med Palmsöndagen. Även konfirmander och
barnkörer har fått en utmaning att samla in så mycket pengar som möjligt, dessa ska sedan
användas till att köpa getter.



Utvidgning av församlingen gränser. Tyresö kommun har tillsammans med Nacka kommun
genomfört en fastighetsreglering gällande tomterna Älta 38:1 och Bollmoragården 4.
Eftersom Tyresö kommun och Tyresö församling har samma gränser utökas även
församlingens gränser när Tyresö kommun tar över den bit av Bollmoragården 4 som har
tillhört Nacka.



Administration begravningsverksamheten. Under de senaste åren har det funnits en önskan
om utvidgningen av administrationstjänsten inom begravningsverksamheten. När den nya
delen av begravningsplatsen på Östra blev klar ökade administrationen och i samband med
det startade också arbetet med att erbjuda olika typer av gravskötslar. Arbete pågår med
att ta fram underlag för att utöka tjänsterna inom begravningsverksamheten med 50 %
administratör, tjänsten kommer att kunna kombineras med en av vaktmästartjänsterna
som också är på 50 %.

§ 37 Övriga frågor


Yvonne Lédel ber om kompletterande information om ärendet skjutbanan i Gimmersta. Karin
Christensen redogör översiktligt för ärendet som gäller att skjutbanan har begärt utökat
öppethållande samt att få skjuta med grövre kaliber. Då detta kommer att störa våra
pilgrimsleder på ett negativt sätt har kyrkoherden fått i uppdrag att tillskriva rätt instans och
påpeka detta (au 2014-02-17 § 27). Skrivelsen till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund
kommer att bifogas nästa au-protokoll.



Kontraktsprosten, Benny Helgesson, har kallat till kontraktsråd. Det är presidiet som kallas och
eftersom alla större nomineringsgrupper idag tillhör presidiet behöver särskilt val av
representanter ej ske.
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Kyrkoherden visar var på hemsidan det går att hitta, Anvisningar för POSOM i Tyresö, som
nyligen har tagits fram.

