SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida 1 (5)

Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige

2016-05-11

Plats och tid

Bollmora församlingscentrum, församlingssalen onsdag 11 Maj kl 19.00 -20.30
Beslutande

Kristjan Vaigur, ordförande
Iréne Pierazzi
Carl-Johan Karlson
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Anita Mattsson
Kurt Thorn
Dagmar Holmström
Ann-Christine Jansson
Kjell-Åke Glimberg
Monica Schelin
Patricia Fundeborg ers. för Helena Lindström
Julian Saliba
Mats Tallberg
Gösta Johansson
Sigurd Sjöblom ers. för Jens Mollberger
Eric Magnusson
Karin Borgström

Erika Sparr
Göran Sundgren
Anna- Maria Wedin
Bengt Sommare
Ingrid Nilsson
Ragnhild Bohman, ers. för Staffan Dahl
Linda Johnsson
Bengt Verlestam
Gunilla Hellgren Lovén
Julia Hedenström
Lilian Edberg
Lise-Lotte Bremer
Birgitta Soccorsi
Yvonne Lédel
Sven Svennberg

Övriga närvarande

Michael Öjermo, kyrkoherde
Marie Björndahl, sekreterare
Ann-Charlotte Öström
Birgitta Verlestam
Karin Lundbeck

Justerare

Göran Sundgren

Bengt Verlestam

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 18 maj 2015 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

1-12

Marie Björndahl
Ordförande

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

Kristjan Vaigur
Justerare

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

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

Göran Sundgren

Bengt Verlestam
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2016-05-11

Datum då
anslaget sätts upp

2016-05-18

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2016-06-18
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KYRKOFULLMÄKTIGE
2016-05-11
§1

Upprop

§2

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Göran Sundgren och Bengt Verlestam att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 18 maj kl.15.00.

§3

Fastställande av dagordning

§4

Val av ersättare (FRK) till kyrkorådet
Jens Mollberg har avsagt sig sin plats som ersättare i kyrkorådet. Valberedningen har vid sitt
möte den 21 januari föreslagit att Karin Christensen (FRK) utses som ny ersättare.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Karin Christensen (FRK) som ny ersättare i kyrkorådet

§5

Val av ersättare (S) till kyrkorådet
Punkten utgår och återkommer vid kyrkofullmäktiges möte i november.

§6

Val av valnämnd
Valberedning har vid sitt möte 13 april tagit fram förslag till ledamöter och ersättare i
valnämnden.
Förslag på ordförande och vice ordförande har också föreslagits.
Förslag till beslut.
Kyrkofullmäktige beslutar
att till valnämnd utse följande personer:
Ordinarie ledamöter
S
Mathias Tegnér
Birgitta Vaigur
BA
Sven A Svennberg
Lilian Edberg
FRK
Bengt Sommare
Anna-Maria Wedin
Ersättare
S
Carl-Johan Karlson
BA
Birgitta Soccorsi
FRK
Ragnhild Boman
vidare beslutar kyrkofullmäktige
att som ordförande utse Mathias Tegnér (S) och som vice ordförande Anna-Maria Wedin
(FRK).
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§7

Årsredovisning 2015
Förslag till årsredovisning 2015 presenterades.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2015.

§8

Ansvarsfrihet
Revisorernas berättelse avseende granskning av 2015 års räkenskaper och förvaltning
redovisas på sammanträdet.
Kyrkofullmäktige beslutar enligt revisorernas förslag
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

§9

Verksamhetsuppföljning 2015
Förslag till verksamhetsuppföljning 2015 presenterades.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna upprättat förslag till verksamhetsuppföljning 2015.

§ 10

Ändring taxa begravningar i annan kyrkas ordning
Begravningsgudstjänst i annan kyrkans ordning när den avlidne varit medlem i Svenska kyrkan
vid dödsfallet bör inte innebära någon avgift. I taxor och avgifter för 2016 tas en kostnad
motsvarande ett clearingbelopp ut, detta bör ändras till noll kronor.
Kyrkofullmäktige beslutar
att ändra i taxor och avgifter 2016 och ta bort texten gällande kostnad för
begravningsgudstjänst i annan kyrkas ordning.

§ 11

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.
Kyrkofullmäktige beslutar
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.
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§ 12

Avsägelser och nya ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige
Per Carlberg (SD) har utträtt ur Svenska kyrkan och kan därmed inte vara ledamot av
kyrkofullmäktige. Ny räkning har begärts hos Stiftsstyrelsen och då det inte finns någon att
utse till ny ledamot får nomineringsgruppens andra mandat vara vakant för återstoden av
innevarande mandatperiod.
Alexander Karlson (S) har flyttat från församlingen och kan därmed inte vara ledamot av
kyrkofullmäktige. Ny räkning har begärts hos Stiftsstyrelsen och till ny ledamot utses Gösta
Johansson och till ny ersättare Mathias Tegnér.
Helene Sundman (S)har avlidit. Ny räkning har begärts hos Stiftstyrelsen och där framkom att
någon ny ersättare inte finns tillgänglig då nomineringsgruppen inte har fler namn på listan.
Platsen får vara vakant resten av mandatperioden.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna.

