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KYRKORÅD
2018-06-14
Sammanträdet inleddes med att Jennie Högberg, ny pastorsadjunkt, i föramlingen presenterade sig.
Hon kommer att ha sin huvudsakliga tjänstgöring i Trollbäckens kyrka, och biträdande kyrkoherde
Anders Ekenhill kommer att vara hennes mentor.
§ 38 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 torsdagen den 21 juni kl 15.00.
§ 39 Fastställande av dagordning
§ 40 Inbjudan till strategidagar på stiftsgården Stjärnholm
Kyrkorådet uppdrog 2018-03-21 § 24 till kyrkoherden att påbörja arbetet med en ny
församlingsinstruktion. Som ett led i arbetet inbjuds nu kyrkorådets ledamöter och ersättare
tillsammans med medarbetare i församlingen till stiftsgården Stjärnholm 27–28 augusti 2018 för
att arbeta fram den nya församlingsinstruktionen.
Kyrkorådet beslutar
att från kyrkorådet deltar ordinarie ledamöter och ersättare.
§ 41 Ändring av sammanträdesplan
Kyrkorådets sammanträde 17–18 oktober 2018, behöver ändras till 10-11 oktober 2018. Även
budgetutskottets sammanträde 4 oktober 2018, behöver ändras till 27 september 2018.
Kyrkorådet beslutar
att ändra datum för kyrkorådets sammanträde samt
att ändra datum för budgetutskottets sammanträde
§ 42 Träffpunkt för äldre i Bollmoradalens kyrka
Träffpunkter för äldre är en viktig fråga för många Tyresöbor. Träffpunkter är ett naturligt och
traditionellt sätt att motverka ensamhet och utsatthet. Träffpunkter ska ha generösa
öppettider, omfattande verksamheter och aktiviteter kan drivas i kyrkans lokaler av kyrkan men
också i samverkan med seniorer, föreningar och studieförbund. Träffpunkterna bryter
ensamhet, förbättrar hälsan hos äldre och bidrar till att äldre kan vara vitala och aktiva i allt
högre åldrar.
Denna modell fungerar mycket framgångsrikt i Haninge kommun, och den modellen kan förstås
utvecklas ytterligare i Tyresö. I Bollmoradalens kyrka finns lokaler som skulle kunna användas
för detta ändamål, nämligen en Träffpunkt Bollmora.
Kyrkorådet beslutar
att snarast utreda de byggnadstekniska förutsättningarna för att inrätta Träffpunkt Bollmora för
de äldre, samt
att om det vid utredningen inte uppkommer betydande hinder för ett sådant inrättande ska en
Träffpunkt Bollmora öppnas så snart som möjligt.

KYRKORÅD
2018-06-14
§ 43 Sponsring av Tyresö Hanviken Hockey
Bakgrund: Kyrkoherden har blivit kontaktad av Tyresö Hanviken Hockey och hört sig för om det
finns intresse av att sponsra, och därigenom marknadsföra oss i föreningens sammanhang
säsongen 2018-19. Kyrkoherden har besvarat frågan positivt. I fortsatt kommunikation har
möjligheten att sponsra de barn som behöver ekonomiskt stöd för att kunna delta i
föreningens aktiviteter framkommit. En fortsatt kommunikation mellan kyrkoherden och
sponsoransvarig Mikael Karlsson, Tyresö hanviken Hockey är planerad.
Information om föreningen: Tyresö Hanviken Hockey är i samband med att föreningarna slogs
ihop en av Stockholms största barn- och ungdomsverksamhet inom hockey.
I föreningens styrdokument, Röda tråden, framgår att föreningens ledord är: Gemenskap Glädje - Utveckling.
Ett bidrag från Tyresö församling kan öronmärkas till medlemsavgifter.
Tyresö församling har möjlighet att vid tillfälle nå ut med info gällande verksamhet till
föreningens medlemmar enl. ö.k.
Exempel på sponsoravtal: Bronssponsoravtalet ger dig en prisvärd exponering i arenan. Du får
också delta vid ett flertal sammankomster med våra andra sponsorer – vid frukostmöten, After
work och andra arrangemang som möjliggör att du kan marknadsföra ditt företag. Vårt
Bronssponsorpaket kostar 10.000 kronor * och då ingår: Medverkan på storbildsskärm.
Sargreklam. Läktarskylt. Banner på THH:s hemsida. Tillträde till avskild plats i arenan där viss
förtäring erbjuds. 2 st biljetter utdelas till varje hemmamatch. 8 st planerade sammankomster
för att nätverka och knyta kontakter med våra övriga sponsorföretag. Möjlighet att deltaga i
sponsormatch med efterföljande middag vid säsongsavslut. (Ur info kring sponsorpaket på
Tyresö Hanviken Hockeys websida) .
Kyrkorådet beslutar
att Tyresö församling sponsrar Tyresö Hanviken Hockey med en summa om 10 000 kronor
säsongen 2018-2019.
§ 44 Angående den digitala orgeln i Tyresö kyrka
Kyrkofullmäktige har, enligt sammanträdesprotokoll från den 16 maj 2018 § 6, beslutat att
godkänna att högst 500 000 kr av det budgeterade överskottet för 2018 får disponeras till
inköp av ny kororgel till Tyresö kyrka.
Kyrkorådet beslutar
att tillstånd skall begäras hos Länsstyrelse för nödvändiga åtgärder med anledning av
instrumentets installation, exempelvis kabeldragning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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§ 45 Information och rapporter
• Delårsrapport 30 april 2018
Utfallet i den ekonomiska budgeten stämmer med den procentuella prognosen till och med
april. Delårsrapporten gicks igenom, bland annat lyftes:
o Salig röra, ett gemensamhetskoncept som genomfördes för första gången under våren
och fortsätter i höst.
o Att konceptet för ungdomskvällar ändras till hösten för att uppnå bättre kontinuitet.
o Att arbetet med pilgrimscentrum gått in i en ny fas med en ny präst samt en
kommunikatör.
o En ny kulturfestival och insamlingsgala genomfördes som inbringade drygt 30 000
kronor till församlingens diakoni.
o Ny mandatperiod har föranlett mycket utbildning av ledning och förtroendevalda.
o Införandet av digitalt fastighetsregister kommer att dröja till årsskiftet 18/19 pga
resursbrist hos Fastighetssamverkan Norr.
• Kyrkoherdens verksamhetsrapport
o Rekryteringen av församlingspedagog pågår. Sex sökande, tre har intervjuats.
o Pilgrimsutställning i Bollmoradalens kyrka i sommar. Kyrkorådet hälsas välkommen på
vernissage den 27 juni klockan 15.
• Information om arbetet kring entrén vid församlingshemmet i östra Tyresö. Den första fasen
med markarbeten ska vara färdig till midsommar. Entreprenören har fungerat mycket bra.
• Stiftets kommunikationskampanj inför valet. Stockholms stift kommer att ha en kampanj två
veckor före valet. Målet för kampanjen är att peka på viktiga områden i Svenska kyrkans
värdegrund; att visa medmänsklighet, vara de svagas röst och inte göra skillnad på människor.
Stiftskansliets kommunikationsenhet söker samarbete med flera organisationer exempelvis
Stockholms stadsmission, andra samfund och ideella organisationer, för att stärka och bredda
kampanjen.
De ytor där kampanjen kommer att synas från 27 augusti till 9 september är 150 ljusskåp i
centrala Stockholm kompletterade med 2 500 skyltar i bussar och spårbunden trafik, för att
geografiskt täcka in hela stiftet.
Affischbudskapen kompletteras med fördjupande material i andra kanaler; sociala medier, webb
och via företrädare i morgonsoffor, intervjuer och liknande. Där ska Svenska kyrkans värdegrund
betonas och praktiska exempel på visad och upplevd medmänsklighet kommuniceras.
§ 46 Kyrkoherdens delegationsärenden
Lisa Rosensparr har provanställts som arbetsledare på Kyrkogårdsförvaltningen,
Katrin Persson har provanställts som förskollärare,
Fredrik Olofsson har anställts som vikarie som bokningsassistent/vaktmästare,
Joakim Edstrand har anställts som vikarie som cafévärd.
Kyrherden delegationsärenden noterades och lades till hanligarna.
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§ 47 Meddelanden
• Tack från Tomas Lilja för blommorna på hans födelsedag.
• Stiftsfullmäktige i Stockholms stift hade sitt möte den 29 maj.

