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2020-01-22
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 22 jan 2020 kl. 18.00-20.00

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Bo Furugård, ers. f. Sven Bergström
Göran Sundgren, ers. f. Karin Christensen
Britt Wessel
Elisabet Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Karin Lundbeck
Kerstin Malmborg Jarnestedt
Patricia Fundeborg

Övriga närvarande

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Britt Wessel

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 29 januari kl. 15.00

Paragrafer

65-68

Underskrifter

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Britt Wessel
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-04

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom

2020-02-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2020-01-22

§ 65

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Britt Wessel att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum tisdagen den 4 februari kl. 14.00.

§ 66

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 67

Justering av protokoll
Justering av kyrkorådets protokoll från sammanträdet den 11 december 2019.
Kyrkorådet beslutar
att justera kyrkorådets protokoll från den 11 december 2019 med tillägg av Marie
Axelson Ahl till närvarolistan.

§ 68

Information och rapporter
Kyrkoherdens verksamhetsrapport
Rapport från strategidagen den 15 januari, då alla medarbetare samlats för en
uppstart. Hela verksamheten arbetade med arbetsmiljö och
kommunikationsstrategin.
Alla medarbetare har nu sina kontorsplatser enligt den omflyttning som
kommunicerades för ett år sen. Fem personer har bytt kontorsplats. De flesta
verksamheter som behövde flyttas har också gjort det. Arbetet fortsätter nu med att
utveckla de olika kyrkornas profiler, något som redan gett resultat i till exempel
Trollbäckens kyrka, som blivit en plats som tidigare kyrkovana ungdomar nu söker
sig till på raster och eftermiddagar.
Presentation av församlingens kommunikationsarbete
Mot bakgrund av den attitydundersökning som gjordes sommaren 2018 samt den
nya församlingsinstruktionen har kommunikationsstrategin omarbetats. Fokus ligger
nu på att öka kännedomen om Svenska kyrkan i Tyresö och att bearbeta de
målgrupper som inte har en direkt relation till församlingen, den så kallade gula
gruppen. Den gula gruppen kräver en kommunikation med annan tonalitet och
anslag, som bygger upp relationen, snarare än information, som är vad den gröna
gruppen (de som känner oss väl och deltar i våra verksamheter) efterfrågar. Det är
en utmaning att möta båda dessa grupper.
Uppföljningar och utvärderingar
Ett förslag om hur detta ska gå till framöver kommer att komma.
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Församlingens miljöarbete
Ett omtag ska göras för att systematisera arbetet och skifta fokus till FN:s globala
mål. Församlingen har hjälp från stiftet.
Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöpolicyn ska MBL-förhandlas och sedan implementeras. En
medarbetarundersökning görs just nu. En ny personalhandbok håller på att arbetas
fram.

