SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kyrkofullmäktige
Plats och tid
Beslutande

Sida 1 (4)

2019-03-06

Bollmoradalens kyrka, församlingssalen onsdag 6 mars kl 19.00-20.30
Kristjan Vaigur, ordförande
Iréne Pierazzi
Carl Johan Karlson
Monica Öhnell Thorn
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Kurt Thorn
Anita Mattsson
Anita Jonsson ers. för Angelika Jansson
Petra Reinholdsson
Sven Bergström ers. för Julian Saliba
Patricia Fundeborg
Bo Furugård
Ulla Johansson
Mats Tallberg
Margitha Applegate
Ann-Sofie Sonfjäll ers. för Christoffer Holmström
Elisabet Stålhem Liljedahl
Eric Magnusson
Britt Wesssel ers. för Karin Christensen

Göran Sundgren
Ragnhild Bohman ers. för Sigurd Sjöblom
Ingrid Nilsson
Päivi Heinonen
Marie Axelsson Ahl

Övriga ersättare närvarande:

Övriga närvarande Helena Forsberg, kyrkoherde

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare
Erik Hagman, projekthandläggare

Justerare

Kurt Thorn

Ragnhild Bohman

Justeringens
plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 13 mars 2019 kl 15.00

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

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

Paragrafer

Jeanette Agnrud

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

Kristjan Vaigur

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

Ragnhild Bohman

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
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Datum då
anslaget sätts upp

2019-03-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift
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Datum då
anslaget tas ned

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

Maud Kahlbom

Utdragsbestyrkande

2019-04-13
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§1

Upprop

§2

Val av justerare samt tid och plats för justering
Val av två justeringspersoner att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Kurt Thorn och Ragnhild Bohman att tillsammans med ordförande justera
dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 13 mars kl. 15.00

§3

Fastställande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutar
att fastställa föreslagen dagordning

§4

Avsägelse och ny ledamot av kyrkofullmäktige

Dnr: K-2018-52

Peter Edberg (FK) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Kyrkofullmäktige.
Ny räkning har begärts hos stiftsstyrelsen. Stiftsstyrelsen meddelar att, då det inte
finns någon ersättare att utse till ny ledamot får nomineringsgruppens första
mandat vara vakant för återstoden av innevarande mandatperiod.
Kyrkofullmäktige beslutar
att lägga stiftsstyrelsens protokoll till handlingarna
§5

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
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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 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 i februari 2019.
Kyrkofullmäktige beslutar
att godkänna kyrkorådets förslag till församlingsinstruktion med bilagor samt
att begära att domkapitlet utfärdar församlingsinstruktionen

