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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2016-04-25

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, måndagen den 25 april 2016, kl. 18.00-19.10
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Anita Mattsson ers. för Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Borgström
Sigurd Sjöblom
Karin Lundbeck ers för Lise-Lotte Bremer
Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Övriga närvarande

Marie Björndahl, sekreterare
Arne Wilhelmsson 18.00 - 18.25
Thomas Lilja 18.00 - 18.25
Stefan Norell 18.00 – 18.25

Justerare

Karin Borgström

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, måndagen den 9 maj, kl. 17.30

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

24-31

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Karin Borgström
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2016-04-25

Datum då
anslaget sätts upp

2016-05-10

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-06-10
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§ 24

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Karin Borgström att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum måndagen 9 maj kl 17.30.

§ 25

Fastställande av dagordning

§26

Årsredovisning 2015
Förslag till årsredovisning 2015 gicks igenom.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2015.

§ 27

Verksamhetsuppföljning 2015
Förslag till verksamhetsuppföljning 2015 gicks igenom och ett antal korrigeringar föreslogs
som arbetades in i texten.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2015.

§ 28

Inköp datorer.
I budget för 2016 finns 600 tkr för inköp av datorer. Inköpet behöver göras eftersom
övergången till annan serverlösning än GIP (Gemensam IT-plattform) kräver andra datorer än
tunna klienter. De prisuppgifter som fanns vid framtagande av budget är dock inte korrekta,
medarbetarna kommer att behöva kraftfullare datorer än vad som offererades vid tillfället.
Vid inventering av datorer i gemensamma utrymmen är det också så att dessa är så pass gamla
så ett utbyte av dem är befogat.
Kostnaden för datorer kommer att bli 204 tkr högre än i budget.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att avsätta 204 tkr mer i investeringsbudget för inköp av datorer samt
att ökningen av investeringsbudgeten finansieras genom minskning av egna kapitalet med
motsvarande belopp.

§ 29

Policy kriser, revidering
Policy kriser behöver uppdateras dels för att det i dokumentet görs hänvisningar till HRansvarig, som församlingen inte har någon längre, dels att namn på POSOM-utsedda är gamla
och inte ska stå i detta dokument.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att anta förslag till revidering av policy kriser.
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§ 30

Undertecknande av remiss om kyrkohandboken
Förslag på ny kyrkohandbok är ute på remiss. Samtliga kyrkoråd i Svenska kyrkan är
tillsammans med stift, Domkapitel m.fl. remissinstanser. Remisstiden går ut 15 maj.
Ett tidigare beslut, KR 2016-02-09 § 11, anger att kyrkorådet ska svara på remissen. Då
remisstiden går ut innan nästa kyrkoråd vill kyrkorådets ordförande, Iréne Pierazzi och
kyrkoherden Michael Öjermo ha kyrkorådets mandat att underteckna remissvaret och skicka
in detta innan 15 maj.
Anita Mattsson yrkar bifall till förslaget.
Kyrkorådet beslutar
att skicka in remissvaret till den 15 maj undertecknat av Iréne Pierazzi och Michael Öjermo.

§ 31

Information och rapporter
Uppföljning 2016-03-31.
•

•
•
•

Tyresö kommuns elev- och föräldraenkät 2016 kyrkans förskola finns nu med i
kommunens jämförelseguide. Resultatet var positivt, speciellt i förhållande till förra
året.
Kyrkans förskola i Trollbäcken kommer att få ett nytt namn, Trollflöjten, vid en
namngivningsceremoni 12 maj kl 15.00.
Den 11-12 oktober 2016 ges en konferens i Uppsala som heter Mer än jobb. Ett
projekt i Svenska kyrkan till stöd för människor i arbetslöshet.
Inbjudan till den som vill följa med Unga ledare till Taize i sommar. Överblivna platser
säljs till en kostnad av 3 300 kr.

