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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Övriga närvarande

2018-09-05

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 5 sept 2018, kl. 18.00-19.00

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Monica Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Sven Bergström
Karin Christensen
Britt Wessel
Elisabet Stålhem Liljendahl
Lilian Edberg

Karin Lundbeck

Anders Ekenhill, biträdande kyrkoherde
Annika alfsdotter, administrativ chef
Maud Kahlbom, sekreterare

Justerare

Karin Christensen

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, torsdagen den 13 sept, kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Paragrafer

Maud Kahlbom

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

Iréne Pierazzi

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

Karin Christensen

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2018-09-05

Datum då
anslaget sätts upp

2018-09-17

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

39-46

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom

Utdragsbestyrkande

2018-10-17

KYRKORÅD
2018-09-05

§ 39 Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Elisabet Stålhem Liljendahl att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll,
samt
att justering av protokollet kommer att äga rum torsdagen den 13 september kl 15.00
§ 40 Fastställande av dagordning
§ 41 Församlingens placeringspolicy och placeringar för medelsförvaltning
Församlingens placeringspolicy antogs 2011-10-24 och reviderades 2016-02-09. En kommitté bör
utses för att se över församlingens placeringspolicy och placeringar för medelsförvaltning.
Kyrkorådet beslutar
att tillsätta en kommitté som ser över församlingens policy och placeringar, och
att nomineringsgrupperna utser från (S) Iréne Pierazzi och Carl-Johan Karlson, från (FrK) Göran
Sundgren och från (BA) Lillan Edberg.

§ 42 Placering av likvida medel
Swedbank har uppmärksammatTyresö församling på att de likvida medels som tidigare varit
placerade i värdepapper idag ligger på ett konto utan avkastning. I avvaktan på en ny
placeringspolicy behöver pengarna placeras kortfristigt.
att uppdra till kyrkorådets ordförande och administrativa chefen att göra en kortfristig placering.

§ 43 Budgetuppföljning per den 31 augusti
Handlingar presenteras på sammanträdet.
Kyrkorådet noterade inforamtionen

§ 44 Information och rapporter
•

Kyrkoherdens verksamhetsrapport
Biträdande Kyrkoherde, Anders Ekenhill, rapporteradee från dagarna på Stjärnholm då
medarbetare i församlingsverksamheter och förtroendevalda samalades för att påbörja
arbetet med en ny församlingsintruktion. Vidare läste han upp ett brev som kommit från
Zornmuséet, om en utställning med Bernd Janusch verk under hösten, 13 oktober till 4
januari. Muséet önskar då låna den brudkrona som Bernd Janusch och Rosa Taikon gjort och
som Tyresö församling äger.
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•

•
•

Orgelprojektet
Ansökningshandlingar har skickats till Länsstyreslesn inför fortsatt arbete med installation av
kororgeln. Installationen innebär att läktarorgeln ska sammankopplas med kororgeln och
kompletteras med styrventiler för fjärrstyrning.
Intäktsprognoser presenteras för 2019
Kyrkoavgiften beräknas till 62 327 tkr. Ekoniomisk utjämning beräknas till 11 180 tkr.
Kyrkorådet har tagit del av skyltförslag från Svensk Fastighetsförmedling. En ny diskretare skylt
kommer att sättas upp, men först måste bygglov sökas. Skylten, Ditt Stenhus är nu nertagen.

§ 45 Anmälningsärende
Jesper McNae (S) har avsagt sig sina uppdrag pga. flytt.
Ny sammanräkning kommer att ske.
Kyrkofullmäktige kommer att besluta om nu ledamot till Kyrkorådet.

§ 46 Delegationsärenden
Kyrkoherdens delegationsärende
Förjande personer är nyanställda eller har fått nya uppgifter:
Assistent i församlingsarbet, Jacob Brenhfors 20180827-20190831.
Assistent i församlingsarbet, Isabella Helge 20180827-20190831.
Assistent i församlingsarbet, Maxime Rod 20180827-20190831.
Präst, Agneta Lennse 20180611-20180729.
Barnskötare/resurs, Agata Tatarczuk 20180903-20181221.
Administratör kyrkogårdsförvaltningen, Berci Vegh, 20180809-20181009.
Präst, Örjan Blom from 180625 dock längst tom 180817
Präst, Siv Källstigen from 180702 dock längst tom 180805
Präst, Gunvor Backström from 180806 dock längst tom 180817
Präst, Thomas Notini from 180709 dock längst tom 180715
Präst, Robert Huldt from 180723 dock längst tom 180819
Kyrkomusiker, Tove Åhrman from 180626 dock längst tom 180709
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Kyrkomusiker, Elisabet sköld from 180702 dock längst tom 180812
Kyrkomusiker, Helena Bjarnle from 180702 dock längst tom 180715
Kyrkomusiker, Oscar Rutberg from 180625 dock längst tom 180630
Hans-Olof Frisk, tidigare 50 % på kyrkogårdsförvaltningen och 50 % vaktmästare, kommer att
frångå sina uppgifter på kyrkogårdsförvaltningen och ta över uppgifter på
församlingsexpeditionen. Catharina Jansson kommer att frångå delar av sina uppgifter på
församlingsexpeditionen och istället arbeta som ekonomiassistent.

