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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd

2017-02-21

Plats och tid

Bollmora Församlingscentrum, Sammanträdesrummet, tisdagen den 21 februari 2017, kl. 18.00-19.05
Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Tomas Forsberg ers. för Carl-Johan Karlsson
Monica Öhnell Thorn
Julian Saliba
Birgitta Vaigur
Göran Sundgren
Karin Christensen
Sigurd Sjöblom
Karin Lundbeck ers. för Yvonne Lédel
Gunilla Hellgren Lovén
Michael Öjermo, kyrkoherde

Ersättare

Karin Borgström
Lillan Edberg

Övriga närvarande
Justerare

Marie Björndahl, sekreterare
Gunilla Hellgren Lovén

Justeringens
plats och tid

Församlingscentrum, måndagen den 27 februari, kl. 15.00.

Underskrifter

Sekreterare

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

Paragrafer

14-27

Marie Björndahl
Ordförande

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

Iréne Pierazzi
Justerare

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

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

Gunilla Hellgren Lovén
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2017-02-21

Datum då
anslaget sätts upp

2017-02-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom
Utdragsbestyrkande

2017-03-27
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§ 14

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Gunilla Hellgren Lovén att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll,
samt
att justering av protokollet kommer att äga rum måndagen den 27 februari kl 15.00.

§ 15

Fastställande av dagordning

§ 16

IT-policy, revidering
Församlingens IT-policy behöver uppdateras bland annat för att en ny serverlösning finns på
plats.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att godkänna revidering av IT-policy.

§ 17

Ansökan om bidrag till SKUT-resa
Ragnhild Boman ansöker om att få delta i en utbildningsresa för utlandskyrkans
församlingsombud. Resan går till Oslo och är under tiden 25/5-28/5. Kostnad 2 000 kr. En
skriven rapport om resan förväntas som en återkoppling till kyrkorådet.
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att bevilja Ragnhild Boman bidrag till utbildningsresa för utlandskyrkans församlingsombud
samt
att bevilja ersättning för utlagda matkostnader mot kvitto.

§ 18

Förfrågan om framtiden för julkrubba
Dnr: K-2017-7
En skrivelse ställd till flera församlingar i och kring Tyresö har tagit upp frågan om bland annat
Tyresö församling vill vara fortsatt delaktiga och delansvariga för den julkrubba som fanns
med i det ekumeniska samarbetet under 1990-talet och början av 2000-talet,
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att svara frågeställaren att församlingen inte är intresserad av att vara delaktig eller
delansvarig i nämnda julkrubba samt
att inte göra några ekonomiska anspråk på densamma.
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§ 19

Angående ny kyrkohandbok
Sedan flera år pågår ett intensivt arbete med ny handbok för Svenska kyrkan. ”Enligt
kyrkostyrelsens beslut är det möjligt att använda 2016 års förslag fram till att den nya
kyrkohandboken tas i bruk. Det antecknas härmed att beslutet huruvida
församlingen/pastoratet ska använda 2016 års kyrkohandbok eller 1986 års version tas lokalt i
församlingen/pastoratet.” (Från Stockholms stift på intranätet den 16 januari 2017).
Kyrkorådet beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att 2016 års förslag till ny kyrkohandbok får användas i Tyresö församling fram till dess den
nya kyrkohandboken tas i bruk vad gäller huvudgudstjänster och andra gudstjänster, men inte
vad gäller dop- och begravningsgudstjänster
att inbjuda kyrkorådets ledamöter och församlingens kyrkvärdar till en dag kring förslaget till
ny kyrkohandbok lördagen den 8 april 2017
att uppdra åt kyrkorådets ordförande att föranstalta om inbjudan till kyrkohandboksdagen
den 8 april 2017.

§ 20

Förslag fasadskyltar
i 2017 års budget finns medel avsatta för att sätta upp nya fasadskyltar till Bollmoradalens
kyrka, Trollbäckens kyrka samt församlingshemmet i Östra.
Bifogat finns förslag från IXI NEON skyltcenter som visar placering och utseende på skyltarna.
Skyltarna kommer att belysas bakifrån.
Nya ritningar behöver tas fram som bättre visar storlek på bokstäver och där anpassning har
gjorts till den vägg där skylten ska placeras.
Kostnaden för att göra skyltarna, med texten Svenska kyrkan och logotypen, större överstiger
antagen budget varför kyrkorådet beslutade att skjuta på nya skyltar i församlingshemmet i
Östra. Aktuell vägg är så pass liten att en anpassning av redan befintlig skylt behöver göras.
Kyrkorådet beslutar
att anta förslag på nya fasadskyltars utseende och placering vad gäller Bollmoradalens kyrka
och Trollbäckens kyrka samt
att uppdra åt församlingen att söka erforderligt bygglov samt
att nya skyltar till församlingshemmet i Östra tas med i budget 2018.

§ 21

Annons ny kyrkoherde, beslut om kravprofil
Ett förslag till kravprofil har tagits fram, delar av den tillsammans med medarbetarna som har
fått komma med förslag till egenskaper man vill att en ny kyrkoherde ska ha. Kravprofilen bör
ligga som en länk till annonsering dels på församlingens hemsida dels i några tidningar. En
offertjämförelse för annonsering visar priser i olika tidningar.
Kyrkorådet beslutar
att annonsera om ny kyrkoherde i Kyrkans tidning samt
att uppdra åt presidiet att redigera kravprofilen och att den innan annonsering godkänns av
ledamöterna i kyrkorådet via mejl.
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§ 22

Vikarierande kyrkoherde
Under tiden 15 mars tills ny kyrkoherde utses behövs en tillförordnad kyrkoherde.
Förordnandet kommer i första hand att bli på tre månader.
Kyrkorådet beslutar
att förordna Helena Forsberg som kyrkoherde under perioden 15 mars till och med 14 juni
samt
att för samma tid utse Ulla Forkman Östberg till mentor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 23

Samverkan mellan Tyresö församling och kyrkans familjerådgivning.
För att kyrkorådet ska kunna ta ställning för eller emot ett eventuellt samarbete krävs mer
information.
Kyrkorådet beslutar
att bjuda in Anders Högberg till nästa kyrkoråd 22 mars för att Informera om kyrkans
familjerådgivning.

§ 24

Ändring av datum för budgetberedning och kyrkoråd.
Den 16 mars är en heldag för budgetberedningen och kyrkorådet att ta del av
verksamhetsuppföljningen. Då några är upptagna på förmiddagen blir det istället en
komprimerad genomgång av verksamheten 2016 och därefter eventuell redigering av
verksamhetsuppföljningen. Hinns inte allt med kan även delar av kyrkorådets möte den 22
mars användas för detta.
Kyrkorådet den 7 juni behöver flyttas och förslaget är att flytta det till den 8 juni kl 9.00.
Budgetberedningen den dagen startar istället kl 10.00 och inleds med fika.
Kyrkorådet beslutar
att ändra budgetberedningens möte den 16 mars till en halvdag med start kl 13.00
att kyrkorådets möte den 7 juni flyttas till den 8 juni kl 9.00.

§ 25

Information
•

•

•

Fastigheter.
Bygglovshandlingar för bullerplank mot Gudöbroleden är snart klart att skickas till
kommunen. Någon offert på arbetet behövs för att vi ska få några att välja mellan.
Resterande arbeten på innegården, Bollmoradalens kyrka bland annat grinden, där vi
ännu inte erhållit bygglov. Några planteringsanordningar och ett vattenspel ska
tillkomma i sommar.
Daniel Lundmark skissar på förfrågningsunderlag för upphandling av bygge av ny
toagrupp och anpassning av konfirmandsalen till förskolan i Trollbäcken. Några av
väggarna i konfirmandsalen, mot korridoren, ska tas bort för att personalen ska få
bättre överblick.
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•
•
•
•
•

Startmöte för renovering av stenportaler i Tyresö kyrka är vecka 8.
Renovering av sandlådan på förskolans gård i Trollbäcken är planerade till april.
Byte av takfönster i Trollbäcken. Projektledare är SBG-byggen. Fler glasofferter är på
ingång. Bästa tiden att utföra arbetet är under perioden juni-augusti.
Årets presidiekonferens är den 20 april på hotell Birger Jarl.
Hela kyrkorådet bjuds in till en föreläsning med Malin Lindelöw den 8 mars. Se bifogat
program.

Kyrkorådet noterade informationen.
§ 26

Anmälningsärenden
Kyrkoherden anmäler semester mellan 27 februari och 12 mars.

§ 27

Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden.

