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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkoråd
Plats och tid

Beslutande

2019-02-20

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 20 februari 2019 kl. 18.00-19.30

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Monika Öhnell Thorn
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson t.o.m 19.00
Sven Bergström ers. för Petra Reinholdsson från 19.00
Göran Sundgren ers. för Karin Christensen
Britt Wessel
Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lilian Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Karin Lundbeck
Sven Bergström

Övriga närvarande

Tomas Lilja, förtroendevald revisor
Bror Perjus förtroendevald revisor
Rebecka Tudor, biträdande kyrkoherde
Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Elisabet Stålhem Liljendahl

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, torsdagen den 27 februari kl. 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Paragrafer

Jeanette Agnrud

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

Iréne Pierazzi

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

Elisabet Stålhem Liljendahl

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

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

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2019-02-20

Datum då
anslaget sätts upp

2019-02-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

1–11

Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom

Utdragsbestyrkande

2019-03-27
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Styrelsen för Svenska kyrkans unga i Tyresö (Skuty) besöker inledningsvis kyrkorådet och
presenterar sin nya styrelse. Skuty informerar också kyrkorådet om sin organisation och
verksamhet.
§ 1 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 måndagen den 25 februari kl 15.00
§ 2 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att godkänna dagordningen med tillagd punkt Formalia kring möten
§ 3 Godkännande av föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att godkänna föregående protokoll.
§ 4 Ny kyrkvärd
Emma Bernerfalk Jaeger, präststuderande och boende i Tyresö församling, har anmält sitt
intresse att bli utsedd till kyrkvärd i församlingen.
Kyrkorådet beslutar
att utse Emma Bernerfalk Jaeger till kyrkvärd.
§ 5 Ny församlingsinstruktion
För varje församling ska det finnas en församlingsinstruktion. Förslag till församlingsinstruktion
ska utarbetas av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.
Församlingsinstruktionen får utfärdas av domkapitlet efter godkännande av församlingens
beslutande organ och kyrkoherden, var för sig (KO 57 kap. 5–6 §).
Kyrkorådet uppdrog 2018-03-21 § 24 till kyrkoherden att påbörja arbetet med en ny
församlingsinstruktion och presentera ett förslag till ny församlingsinstruktion vid
kyrkofullmäktiges sammanträde 7 november 2018. Som ett led i arbetet inbjuds kyrkorådets
ledamöter och ersättare tillsammans med medarbetare i församlingen till stiftsgården
Stjärnholm 27–28 augusti 2018 för att gemensamt påbörja arbetet.
Den 10–11 oktober 2018 samlades kyrkorådet och ledningsgruppen på Vår Gård i Saltsjöbaden
för vidare arbete med förslag till ny församlingsinstruktion. Ledningsgruppen presenterar vid
tillfället ett första utkast till förslag. Vid tidpunkten råder en samstämmighet kring önskemålet
att kunna disponera ytterligare tid än planerat för det arbete som återstår. Med anledning av att
Tyresö församlings tidigare församlingsinstruktion löpt ut 2018-08-20 ansöker församlingen om
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anstånd hos domkapitlet fram till 2019-05-31 angående att få inkomma med ett förslag till en ny
församlingsinstruktion.
Kyrkorådet beslutade 2018-10-11 § 55 att skjuta fram presentationen av förslag till ny
församlingsinstruktion till kyrkofullmäktiges sammanträde senast maj 2019.
Vid kyrkorådets sammanträde 2018-12-11 presenterades ett förslag till församlingsinstruktion
som en informationspunkt § 61. Förslaget är bearbetat utifrån workshops vid Stjärnholm och
Vår gård. Kyrkorådet föreslog några ändringar. Slutgiltigt förslag presenteras på Kyrkorådet i
februari 2019.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige besluta
att begära att domkapitlet utfärdar församlingsinstruktionen med bilagor med föreslagna
ändringar.
Marie Axelson Ahl inkommer med ett särskilt yttrande angående Församlingsinstruktionens
övergripande text.

Vision

Dit människor vänder sig
Vi bygger ett medmänskligt, hållbart och hoppfullt Tyresö, som en konsekvens av vår tro på
Jesus Kristus, vårt uppdrag som kyrka och vår övertygelse om allas lika värde
Jag kan inte ställa mig bakom uttrycket ’allas lika värde’!
En terrorist, en IS-mördare som skär huvudet av människor, listan kan göras lång på individer
som jag anser inte har något värde. Detta uttryck skrivs numera in slentrianmässigt i så många
olika sammanhang.
Men alla som ber Jesus Kristus om syndernas förlåtelse för att de ångrar vad de gjort får det så
därför lämnar jag ett förslag på ändring av texten.
Mitt förslag:
Dit människor vänder sig
Vi bygger ett medmänskligt, hållbart och hoppfullt Tyresö, som en konsekvens av vår tro på
Jesus Kristus, vårt uppdrag som kyrka och vår övertygelse om allas likhet inför Gud.
Marie Axelsson Ahl
§ 6 Redovisning av kollekt, insamlingar och kampanjer 2018 inklusive Swish
I samband med offentlig gudstjänst och andaktsstund får kollekt tas upp för att stödja Svenska
kyrkans verksamhet eller någon annan verksamhet som kan anses angelägen för Svenska kyrkan.
Kyrkostyrelsen bestämmer kollektändamål för rikskollekter, domkapitlet bestämmer
kollektändamål för stiftskollekter och församlingens kyrkoråd beslutar om församlingskollekter
(KO 43 kap. 1, 4–6 §). Kyrkorådet beslutade 2017-10-19 § 68 att godkänna förslaget till
kollektändamål 2018 som redovisades av kyrkoherden. Utöver kollekt sker insamlingar och
kampanjer av olika slag såsom faste- och julkampanj.
Under 2018 förmedlade församlingen:
43 tkr i rikskollekt, varav 31 tkr kontant och 12 tkr via Swish (71 tkr*).
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13 tkr i stiftskollekt, varav 9 tkr kontant och 4 tkr via Swish (15 tkr*).
31 tkr i församlingskollekter, varav 21 tkr kontant och 10 tkr via Swish (22 tkr*).
22 tkr i församlingskollekter till egen verksamhet/diakoni,
varav 13 tkr kontant och 8 tkr via Swish (17 tkr*).
Under 2018 förmedlade församlingen insamlade medel 128 tkr,
varav 94 tkr kontant och 34 tkr via Swish.
Under 2018 genererade olika kampanjer 43 tkr,
varav 21 tkr kontant och 22 tkr via Swish (33 tkr*).
* Utfall 2017 redovisas i parentes.
Under 2018 har Svenska kyrkans internationella arbete tagit emot 589 386 kronor från Tyresö
församling. I beloppet ingår alla inbetalningar – som kan komma från riks-, stifts- och
församlingskollekter samt församlingsanslag och insamlingsaktiviteter.
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 7 Redovisning av förteckning över församlingens samtliga policys
Kyrkorådet beslutar
att policys beslutade innan 2018 ska uppdateras under 2019.
§ 8 Presidiekonferens 2019
Årets presidiekonferens kommer att hållas den 24 april på Quality Hotel Globe med temat
Omsorg och ansvar.
Kyrkorådet beslutar
att utse kyrkorådets ordförande och vice ordförande att delta i konferensen.
§ 9 Formalia kring möten
Elisabeth Stålhem Liljendahl föreslår att ett ordentligt upprop görs i början på varje
sammanträde.
Sammanträdesrummet är i sin utformning begränsande för personer med nedsatt hörsel,
kansliet får i uppdrag att se över möjligheterna att med hjälp av teknisk utrustning förstärka
ljudet i sammanträdesrummet.
§ 10 Information och rapporter
• Vårens Kulturfestival äger rum 15-24 mars med tema ”Livgiverskan”. Insamlade medel går till
kvinnor i utsatthet, i samarbete Kvinno- och tjejjouren i Tyresö.
• Nedsättning av en tjänst enligt 80-90-100 – modellen för vaktmästare.
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§ 11 Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden
En barnskötare som också är hälsopedagog har anställts som vikarie på förskolan Trollflöjten.
En förskollärare har gått från provanställning till tillsvidareanställning på förskolan Trollflöjten.

