SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2019-04-23
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, tisdagen den 23 april 2019 kl. 18.00-20.00

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Sven Bergström, ers. för Carl-Johan Karlson
Monika Öhnell Thorn
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Göran Sundgren ers. för Karin Christensen
Britt Wessel
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Övriga närvarande

Stefan Norell, auktoriserad revisor, 18.00-18.30
Thomas Lilja, revisor, 18.00-18.30
Bror Perjus, revisor, 18.00-18.30
Bo Forslund, begravningsombud, 18.00-18.50
Rebecka Tudor, biträdande kyrkoherde
Annika Alfsdotter, administrativ chef
Eva Tynhage, kamrer
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Lillan Edberg

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, måndagen den 29 april kl. 16.00

Paragrafer

21-29

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Lillan Edberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2019-04-23

Datum då anslaget sätts upp

2019-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom

2019-05-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2019-04-23

Sammanträdet inleddes med att Stefan Norell, auktoriserad revisor, Gran Thornton Sweden AB,
rapporterade från revisionen för räkenskapsåret 2018.
§ 21

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Lilian Edberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum måndagen den 29 april kl 16.00

§ 22

Fastställande av dagordning

§ 23

Bokslut och verksamhetsuppföljning 2018 Begravningsverksamheten
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa upprättat förslag till Bokslut och verksamhetsuppföljning 2018 för
begravningsverksamheten

§ 24

Förslag till Verksamhetsuppföljning 2018
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa förslag till Verksamhetsuppföljning för 2018

§ 25

Förslag till Budgetuppföljning 2018 och redovisning av investeringar
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa förslag till Budgetuppföljning för 2018

§ 26

Förslag till Årsredovisning 2018
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till Årsredovisning för 2018 samt
att överskottet från församlingsverksamheten 7 686 tkr kronor läggs till kapitalet

§ 27

Anställning som komminister i Tyresö församling
Ellen Schelin har sökt tjänst i Tyresö församling med placering i Bollmoradalens
kyrka. Domkapitlet har vid sitt sammanträde 20190315 förklarat Ellen Schelin
behörig utifrån de särskilda krav befattningen ställer. Tjänstens tillträdesdatum är
planerat till den 1 juni 2019.
Kyrkorådet beslutar
att anställa Ellen Schelin som komminister i Tyresö församling
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§ 28

Användning av nedervåning i Bollmoradalens kyrka
Kommunen har i kontakt med församlingen 20190409 anmält att man har för avsikt
att disponera lokalerna vid nedervåningen i Bollmoradalens kyrka till Träffpunkt för
äldre så snart lokalerna är färdigställda för ändamålet.
Kyrkorådet beslutar
att träffa avtal med kommunen

§ 29

Information och rapporter
•

Kyrkoherdens verksamhetsrapport. Päivi Potila Homonnai och Mona Blom
berättade om sin verksamhet i förskolan atrollflöjten.

•

Uppdatering angående pågående rekryteringar
En annons för två komministertjänster har gått ut och intervjuer kommer att
hållas t.o.m den 25 april.

•

Byte av företagshälsovård, från Avonova till Globenhälsan
Avonova har lagt ner sin verksamhet i Tyresö. Församlingen har träffat ett
nytt avtal med Globenhälsan.

•

Församlingens arkiv
Kontakt har upprättats med en arkivarie, Eva Carlsson Werle, som
rekommenderats av stiftet. Hon har gett en statusrapport på våra arkiv. God
tradition men det finns några punkter som behöver arbetas med, också med
anledning av GDPR. Arkivarien kommer och presenterar sin rapport 13 maj
klockan 11.00. Intresserade är välkomna.

•

Parkeringsplatser vid Bollmoradalens kyrka
Slutgiltigt besked har kommit från Tyresö centrum att det inte finns
möjlighet att hyra parkeringsplatser.

•

Oro inför kommande förändringar
Församlingsbor har hört av sig med oro kring kommande
organisationsförändringar i församlingen. Ledningsgruppen bjuder in till
informationsmöte den 24 april klockan 17 i Trollbäckens kyrka.

