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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2017-03-22

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, onsdagen den 22 mars 2017, kl. 18.00-19.30
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen
Sigurd Sjöblom
Yvonne Lédel
Gunilla Hellgren Lovén
Helena Forsberg, Tf. kyrkoherde

Ersättare

Tomas Forsberg
Karin Lundbeck
Lillan Edberg

Övriga närvarande Annika

Alfsdotter, sekreterare

Justerare

Yvonne Lédel

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, måndagen den 27 februari, kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

28-34

Annika Alfsdotter
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Yvonne Lédel
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2017-03-22

Datum då
anslaget sätts upp

2017-03-29

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2017-04-29
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Inledningsvis informerade verksamhetschefen vid Kyrkans familjerådgivning Anders Högberg och
familjerådgivare Brita Nilsson om Kyrkans familjerådgivnings verksamhet och organisation.
§ 28

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Yvonne Lédel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 29 mars kl 15.00.

§ 29

Fastställande av dagordning

§ 30

Återbesättning administrativ chef
Marie Björndahl har sagt upp sig från sin tjänst som administrativ chef i församlingen och
avslutar sitt arbete den 13 april.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att tjänsten som administrativ chef får återbesättas.

§ 31

Firmateckning och attestering Tyresö församling
Med anledning av att rekrytering av ny kyrkoherde pågår utses Tf kyrkoherde att teckna
församlingens firma och att attestera församlingens ekonomiska förvaltning och
administration.
För att handläggningen av församlingens ekonomiska förvaltning och administration ska
fungera på ett enkelt sätt ges även verksamhetschefen attesträtt.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att Tyresö församlings firma tecknas av kyrkorådets ordförande, kyrkorådets vice ordförande,
tf kyrkoherde eller administrativ chef, två i förening samt
att handläggning av församlingens ekonomiska förvaltning och administration vara
undertecknade av tf kyrkoherde, kyrkorådets ordförande, administrativ chef eller
verksamhetschef, två i förening.

§ 32

Revidering av Delegationsordningen
Delegationsordningen anger till vilken kyrkorådet i Tyresö församling ger rätten att besluta i
enskilda ärenden. Av delegationsordningen framgår också till vilken delegaten har rätt att
vidaredelegera. För att Delegationsordningen ska vara tillämpbar behöver den fortlöpande
ses över. En genomgång av delegationsordningens avsnitt 1 Personalärenden har skett och
några förtydliganden har skrivits in.
Kyrkorådet beslutar
att fastställa delegationsordningens avsnitt 1 Personalärende.

§ 33

Information
•

Tf kyrkoherde Helena Forsberg informerade om höstens tjänstefördelning.
Församlingens präster tjänstgör i utgångsläget varannan helg. Varje kyrka utvecklar
en gudstjänst/mässa som understryker dess profil utifrån nya kyrkohand
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•

boksförslaget. Var femte söndag är sammanlyst till en kyrka då präster, diakoner och
musiker arbetar tillsammans med högmässan utifrån nya kyrkohandboksförslaget.
Uppföljning per den 28 februari redovisades.

Kyrkorådet noterar informationen
§ 34

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden noterades.

