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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2018-04-26

Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, torsdagen den 26 april 2018, kl. 18.00-19.45.
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Petra Reinholdsson, ers för Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Jesper McNae
Karin Christensen
Britt Wessel
Elisabet Stålhem Liljendahl
Karin Lundbeck, ersättare för Lilian Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Sven Bergström

Övriga närvarande

Anders Ekenhill, biträdande kyrkoherde
Annika Alfsdotter, administrativ chef
Eva Tynhage, kamrer
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, fredagen den 4 maj, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

28–38

Jeanette Agnrud
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Datum då
anslaget sätts upp

2018-05-04

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2018-06-05
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§ 28 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 fredagen den 4 maj kl 15.00
§ 29 Fastställande av dagordning
§ 30 Förslag till Verksamhetsuppföljning 2017
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Verksamhetsuppföljning för 2017
§ 31 Förslag till Årsredovisning 2017
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Årsredovisning för 2017
§ 32 Policy för kyrkvärdar
Det är brukligt, i och med att ny kyrkoherde har tillträtt och en ny mandatperiod påbörjats, se
över för församlingen aktuella styrdokument. I Tyresö församling sammanfaller båda dessa samt
att en ny organisering verkställts fr.o.m. 2018-01-01 vilket bidrar ytterligare till att
nedanstående policy reviderats.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta föreliggande föreslag till policy för kyrkvärdar med föreslagna ändringar
§ 33 Policy för uppvaktning, avtackning och begravning
Det är brukligt, i och med att ny kyrkoherde har tillträtt och en ny mandatperiod påbörjats, se
över för församlingen aktuella styrdokument. I Tyresö församling sammanfaller båda dessa
samt att en ny organisering verkställts fr.o.m. 2018-01-01 vilket bidrar ytterligare till att
nedanstående policy reviderats.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till policy för uppvaktning, avtackning och begravning.
§ 34 Policy IT
På grund av förändrad arbetsutrustning och förändrat användande av denna samt den nya
dataskyddsförordningen, GDPR, har IT-policyn uppdaterats. Policyn MBL-förhandlades den 6
april.
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Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till policy för IT med föreslagna ändringar
§ 35 Policy för behandling av personuppgifter
Med anledning av den nya dataskyddsförordningen, GDPR, behövs en policy för
organisationens behandling av personuppgifter. Policyn MBL-förhandlades den 6 april.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att anta föreliggande förslag till policy för behandling av personuppgifter
§ 36 Bokslut och verksamhetsuppföljning 2017 för begravningsverksamheten
Kyrkogårdsutskottet har särredovisat bokslut och årsredovisning för begravningsverksamheten
för 2017.
Redovisningen har inarbetats i Verksamhetsuppföljning 2017 och Årsredovisning 2017 för
Tyresö församling.
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 37 Information och rapporter
•
•

•
•
•
•

Kyrkoherdens beslut med stöd av delegation noterades och lades till handlingarna.
Som ett led i informationsarbetet kring val av alternativa konfirmandläger för kommande
konfirmander spelas just nu en film in som visar de olika alternativen. Kyrkorådet fick se
inspelningen från vinteralternativet.
Strategidagar för församlingsinstruktion 27-28 augusti på Stjärnholm. Kyrkorådet och
medarbetare i församlingen deltar.
Omdaningen av entrén till Östra Tyresö församlingshem har påbörjats och beräknas vara klar
till midsommar.
Information om nyanställda. Under gemensam högmässa i Tyresö kyrka söndagen 22 april
välkomnade vi våra nya medarbetare David Melin och Mia Blacke Bjurling.
Jesper McNae rapporterade från Arbetsgivarorganisationens konferens 10 april.

