SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2019-06-12
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, tisdagen den 12 juni 2019 kl. 18.00-20.00

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Monika Öhnell Thorn
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Sven Bergström, ers. för Petra Reinholdsson
Karin Christensen
Britt Wessel
Lillan Edberg
Karin Lundbeck, ers. f Elisabet Stålhem Liljendahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Övriga närvarande

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Lillan Edberg

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 19 juni kl. 15.00

Paragrafer

30-37

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Lillan Edberg
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2019-06-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-06-19

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom

2019-07-19
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§ 30 Val av justerare samt tid och plats för justering

Kyrkorådet beslutar
att utse Lillan Edberg att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum onsdagen den 19 juni kl 15.00.
§ 31 Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning
§ 32 Godkännande av föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att godkänna föregående protokoll
§ 33 Anställning som komminister i Tyresö församling
Susanne Forsström Fäldt har sökt tjänst i Tyresö församling med placering på Pilgrimscentrum.
Domkapitlet har vid sitt sammanträde 20190521 förklarat Susanne Forsström Fäldt behörig utifrån
de särskilda krav befattningen ställer. Tjänstens tillträdesdatum är planerat till den 1 november
2019.
Kyrkorådet beslutar
att anställa Susanne Forsström Fäldt som komminister i Tyresö församling
§ 34 Anställning som komminister i Tyresö församling
Clara Lindberg har sökt tjänst i Tyresö församling med placering på Pilgrimscentrum. Domkapitlet
har vid sitt sammanträde 20190521 förklarat Clara Lindberg behörig utifrån de särskilda krav
befattningen ställer. Tjänstens tillträdesdatum är planerat till den 27 augusti 2019.
Kyrkorådet beslutar
att anställa Clara Lindberg som komminister i Tyresö församling
§ 35 Anställning av diakon i Tyresö församling
Stina Annehed har sedan 170401 varit anställd som församlingsassistent i Tyresö församling.
Den 9 juni vigdes Stina Annehed till diakon av biskop Eva Brunne. Domkapitlet har vid sitt
sammanträde 20190603 förklarat Stina Annehed behörig till tjänst i Tyresö församling.
Kyrkorådet beslutar
att anställa Stina Annehed som diakon i Tyresö församling från och med 20190610. Anställningen
som församlingsassistent upphör därmed.
§ 36 Information och rapporter
•

Kyrkoherdens verksamhetsrapport
o Kommunikationsansvarig berättade om planerna på att installera digitala skärmar
utomhus, liknande de skärmar som sitter inomhus. Vi kommer att avropa ett nationellt
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•
•

ramavtal med Ricoh. Skärmarna kommer att sitta på samma plats som affischsskåpens
plats, vid Trollbäckens kyrka, Bollmoradalens kyrka och Tyresö församlingshem.
o Annafia Trollbäck berättade om idéer för firandet av församlingens jubileum. En
gudstjänst som undersöker gudstjänst i historien och framtiden är planerad till 17
november. I samband med denna finns en idé om att påbörja arbetet med en alternativ
altartavla, där det är möjligt för församlingsborna att bidra och delta i skapandet.
Idéarbetet fortsätter under hösten.
Behörighetsförklaring samt yttrande över de behöriga sökanden utifrån de särskilda krav
befattningen ställer.
Stiftsfullmäktige i Stockholms stift sammanträdde den 3 juni kl. 17.00 i Ersta konferens & hotell.
91 ledamöter och 46 ersättare. Verksamhetsuppföljning och Årsredovisning godkändes.

§ 37 Anmälningsärenden
Beslut fattade med stöd av delegation
Kyrkoherdens delegationsärenden noterades och lades till handlingarna.
Komminister Eller Schelin har börjat sin tjänst i Tyresö församling 20190603

