SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 19 februari 2020 kl. 18.00-19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Sven Bergström
Britt Wessel

Ersättare

Bo Furugård
Kerstin Malmborg
Patricia Fundeborg
Karin Lundbeck

Övriga närvarande

Annika Alfsdotter, administrativ chef
Jeanette Agnrud, sekreterare

Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, tisdagen den 25 februari kl. 15.00

Paragrafer

5-14

Underskrifter

Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Sekreterare

Jeanette Agnrud
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kyrkoråd

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-19

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Underskrift

Datum då anslaget tas ner

Underskrift

Maud Kahlbom

2020-04-19
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§5

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 tisdagen den 25 februari kl. 15.00.

§6

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning med följande tillägg: ungdomar i Trollbäckens
kyrka och Kororgeln i Trollbäckens kyrkas församlingssal.

§7

Valnämnd
Nästkommande kyrkoval äger rum den 19 september 2021. I varje församling ska
det finnas en valnämnd med ansvar för valets genomförande. Valnämndens
uppgifter framgår av kyrkoordningen (38 kap §3 ff). Ledamöter och ersättare i
valnämnden väljs av kyrkofullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer.
Antalet ledamöter får inte vara mindre än tre.
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta
att inrätta en valnämnd, samt
att välja ledamöter och ersättare i valnämnden.

§8

Fyllnadsval kyrkoråd
Karin Christensen (FRK) har varit frånvarande sitt uppdrag som förtroendevald
under en längre tid på grund av sjukdom.
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att utse ny ordinarie ledamot i kyrkorådet.

§9

Förslag till lönepolicy
Förteckning av församlingens samtliga policys presenteras vid kyrkorådets
sammanträde den 20 februari 2019. Bland dessa saknas en lönepolicy. Den
föreslagna lönepolicyn syftar till att tydliggöra och kommunicera församlingens
kriterier och principer vid lönesättning.
Kyrkorådet beslutar
att godkänna förslaget till lönepolicy med föreslagna ändringar:
•
•
•

Tillägg: Tyresö församlings lönepolicy grundar sig på Svenska kyrkans
kollektivavtal.
”Systematiska bedömningar” i texten, lägg till hänvisning till bilaga
handlingsplan.
I handlingsplan: ändra ”organisationen” till ”Tyresö församling”
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§ 10

Kyrkoherdens verksamhetsrapport
Informationen handlar kortfattat om ett lyckat koncept vid församlingens
onsdagsmöten (medarbetarsamlingar). Varje enhet/arbetsgrupp har ett värdskap
för mötet ett par gånger per termin. Enheten/gruppen har möjlighet att informera
om något positivt eller dela ett problem och kanske hitta lösningar via råd och stöd
från kollegor utanför enheten/gruppen.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 11

Redovisning av kollekt, insamlingar och kampanjer 2019 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 2018-10-11 § 54 att godkänna förslaget till kollektändamål
2019 som redovisades av kyrkoherden. Utöver kollekt sker insamlingar och
kampanjer av olika slag såsom faste- och julkampanj.
Under 2019 förmedlade församlingen:
50 tkr i rikskollekt, varav 30 tkr kontant och 20 tkr via Swish (43 tkr*)
12 tkr i stiftskollekt, varav 8 tkr kontant och 4 tkr via Swish (13 tkr)
32 tkr i församlingskollekter, varav 22 tkr kontant och 10 tkr via Swish (31 tkr)
25 tkr i församlingskollekter till egen verksamhet/diakoni,
varav 17 tkr kontant och 8 tkr via Swish (22 tkr)
Kollekt totalt: 119 tkr
Under 2019 förmedlade församlingen insamlade medel 147 tkr (128 tkr)
varav 102 tkr kontant och 45 tkr via Swish
Under 2019 genererade olika kampanjer 50 tkr (43 tkr),
varav 23 tkr kontant och 27 tkr via Swish
Under 2019 har ACT Svenska kyrkan tagit emot 551 608 (589 386) kronor från
Tyresö församling. I beloppet ingår alla inbetalningar – som kan komma från riks-,
stifts- och församlingskollekter samt församlingsanslag och insamlingsaktiviteter.
* Utfall 2018 redovisas i parentes

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2020-02-19
Kyrkorådet noterar informationen.
§ 12

Återbesättningsprövning av Assistent i församlingsarbete
Arbetsutskottet beslutar den 26 november 2019 enligt § 86 att tillsvidareanställa
Karin Bodin som Assistent i församlingsarbete med placering vid Pilgrimscentrum.
Karin Bodin har tackat nej till anställningen. Arbetsutskottet beslutar den 4 februari
2020 enligt § 3 att återbesätta tjänsten.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 13

Insamlade medel vid vårens Kulturfestival
Insamlade medel vid vårens Kulturfestival 14–22 mars kommer att skänkas till
Tyresö församlings diakoni.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 14

Övriga frågor
•

•

Allt fler ungdomar kommer till Trollbäckens kyrka. Många söker sig till
kyrkan även när det inte bedrivs någon verksamhet. Församlingen arbetar
på olika lösningar, exempelvis utöka kyrkans öppettider.
Tyresö kyrkas gamla kororgel ska säljas och en köpare är intresserad. Orgeln
ska värderas av oberoende värderingsperson. Orgelns inköpspris ska också
vägas in i prissättningen vid försäljning.

