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Gunilla Hellgren Lovén
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Marie Björndahl, sekreterare

Justerare

Karin Christensen
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Församlingscentrum, onsdagen den 11 juni, kl 15.00.
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ANSLAG/BEVIS
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Sammanträdesdatum

2014-06-04
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anslaget sätts upp
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Förvaringsplats
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Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift
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anslaget tas ned

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

Marie Björndahl
Utdragsbestyrkande
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§ 52

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 11 juni 15.00.

§ 53

Fastställande av dagordning

§ 54

Barnkonsekvensanalys
Eva von Eckerman, projektledare på Stockholms stift, informerade om de grundläggande
stegen i arbetet med barnkonsekvensanalys (BKA). Informationen är steg 2 i den utbildning
som Stockholms stift tagit fram om hur man gör en BKA.
Kyrkorådet beslutar
att det vid nästa arbetsutskott, ska finnas en plan för hur arbetet ska gå till i praktiken. Mallen
ska utformas så att det blir enkelt att genomföra en BKA som led i beredningen av vissa
ärenden till kyrkorådet.

§ 55

Samarbete med Evangelical Lutheran Church in Jordania and Holy Land
Jonas Bodin, diakon i Tyresö församling, berättade om den resa han företagit i det heliga
landet för att bland annat knyta kontakter med representanter från ovanstående kyrka. Jonas
ställde ett par frågor som kyrkorådet har att ta ställning till.
- Lutherska kyrkan i Amman vill gärna ha ett samarbete som bland annat kan innebära
ungdomsutbyte, är det något som Tyresö församling är intresserade av.
- Det nystartade Pilgrimscentrumet vid Jordanfloden behöver utbildning i pilgrimsarbetets
teologi och praktik, både på plats hos oss och genom att representanter från Tyresö åker ner
och visar hur vi gör pilgrimsvandringar.
Kyrkorådet ber Jonas ordna ett möte med Rolf Pearson, som kommer till Tyresö 6-7 augusti.
Till mötet, som är tänkt att ske på eftermiddagen den 7 augusti, ska förtroendevalda bjudas in.

§ 56

Handlingsplan Gula villan
En handlingsplan för framtida användning av Gula villan i Östra Tyresö har tagits fram. Syftet
med planen i detta skede är att få till en ändring av planbeteckningen på villan, som idag är
betecknad som begravningsmark.
Kyrkorådet beslutar
att hos Tyresö kommun begära ändrad planbeteckning för Gula villan i Östra Tyresö
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§ 57

Information och rapporter
Delårsrapport 2014-04-30 gicks igenom och lades till handlingarna.
Internationella kärngruppen gjorde en kort redogörelse från ”Världens fest” i Karlstad som
hade varit fyllt med intressanta seminarier och ett i övrigt bra program.
I internationella kärngruppen pågår en diskussion om vart församlingens insamlade medel för
internationellt arbete ska gå till under nästkommande treårsperiod.
En idé finns att varje enhet i församlingen ska arbeta med eget projekt för att tydliggöra det
internationella arbetet när det gäller insamling av medel.
Handlingsplan – Externa kriser. Kyrkoherden redovisade kortfattat vad som ingår i den.
Handlingsplan – uppföljning, utvärdering och utveckling. Kyrkorådet sänder handlingen vidare
till Budgetutskottet som har att beakta den i det fortsatta arbetet med Budget och
Verksamhetsplan 2015.

§ 58

Delegationsärenden
Kyrkoherdens delegationsärenden noterades och lades till handlingarna

