SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2021-04-21
Plats och tid

Bollmoradalens kyrka, onsdagen den 21 april 2021 kl. 18.00-19.30

Beslutande

Iréne Pierazzi, ordförande
Göran Sundgren
Carl-Johan Karlson
Tomas Forsberg
Birgitta Vaigur
Petra Reinholdsson
Sven Bergström
Britt Wessel
Elisabeth Stålhem Liljendahl
Lillan Edberg
Marie Axelsson Ahl
Helena Forsberg, kyrkoherde

Ersättare

Karin Lundbeck
Bo Furugård
Kerstin Malmborg Jarnestedt

Övriga närvarande

Stefan Norell, Auktoriserad revisor
Tomas Lilja, förtroendevald revisor
Bo Forslund, begravningsombud, närvarande under § 26
Eva Tynhage, kamrer
Annika Alfsdotter, administrativ chef, sekreterare

Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl

Justeringens plats och tid

Bollmoradalens kyrka, fredag den 23 april kl. 11.00

Paragrafer

23–32

Underskrifter

Sekreterare

Annika Alfsdotter
Ordförande

Iréne Pierazzi
Justerare

Elisabeth Stålhem Liljendahl
ANSLAG/BEVIS

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

2021-04-XX

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Datum då anslaget tas ner

2021-05-XX
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Underskrift

Underskrift

Maud Kahlbom

§ 23

Val av justerare samt tid och plats för justering
Kyrkorådet beslutar
att utse Elisabeth Stålhem Liljendahl
att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll, samt
att justering av protokollet kommer att äga rum fredag den 23 april kl. 11.00.

§ 24

Fastställande av dagordning
Kyrkorådet beslutar
att fastställa föreslagen dagordning.

§ 25

Rapportering av revision för räkenskapsår 31 december 2020
Stefan Norell, auktoriserad revisor Grant Thornton, ger en sammanfattande rapport angående
väsentliga iakttagelser från revisionen av Tyresö församling.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 26

Förslag till redovisning av Begravningsverksamheten 2020
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa förslag till redovisning av Begravningsverksamheten 2020.

§ 27

Förslag till Årsredovisning 2020
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att godkänna upprättat förslag till Årsredovisning för 2020 samt
att överskottet från församlingsverksamheten 16 018 tkr kronor läggs till kapitalet.

§ 28

Förslag till Verksamhetsuppföljning 2020
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa förslag till Verksamhetsuppföljning för 2020.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KYRKORÅD
Sammanträdesdatum

2021-04-21
§ 29

Förslag till Budgetuppföljning 2020
Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige besluta
att fastställa förslag till Budgetuppföljning för 2020.

§ 30

Arbetsrapport med anledning av covid-19
Den 20 november beslutar regeringen att endast tillåta 8 personer vid offentliga
sammankomster. Till offentliga sammankomster räknas församlingens öppna aktiviteter och
gudstjänster, även begravningar. Därför pausas alla våra verksamheter och offentliga
gudstjänster tills nya besked kommer. Regeringen beslutar samtidigt om ett undantag gällande
begravningsgudstjänster och urnsättning där antalet deltagare inte får överskrida 20 personer.
Biskop Andreas uppmanar församlingarna att hålla sina kyrkor öppna. I huvudsak är Tyresö
kyrka öppen på helger och Bollmoradalens kyrka samt Trollbäckens kyrka öppna på vardagar
och vissa kvällar. Församlingen har ansökt om undantag att fira huvudgudstjänst samt om att
göra avsteg från Kyrkohandboken mot bakgrund av Coronapandemin (17 kap. 3 § KO).
Domkapitlet har beviljat ansökan.
Arbetet med Coronahjälpen har fortsatt under jul och nyår och församlingen och kommunen
har kommit överens om att fortsätta arbetet till och med 31 maj. Verksamheten planerar och
genomför icke-fysiska verksamheter fram till 31 maj, dessa sänds på hemsidan.
Från och med nu finns rekommendationen att låta unga få ta del av meningsfull
fritidsverksamhet. Det har församlingen tagit fasta på och erbjuder dem som är födda 2002
eller senare en mötesplats på nedervåningen i Trollbäckens kyrka. Utomhusverksamhet kan
äga rum men med max 8 deltagare.
Efter 31 maj planerar församlingen för att fira fysiska gudstjänster i Tyresö kyrka. Kyrkan
kommer att vara öppen mellan 11–15, med möjlighet att fira andakter under dagen.
Kyrkorådet noterar informationen.

§31

Arbetsrapport angående församlingens övertagande av Prinsvillan – Lilla Tyresö Vandrarhem
Kyrkoherden har den 1 oktober 2020 tecknat hyresavtal med Nordiska muséet angående
Prinsvillan – Lilla Tyresö vandrarhem. Överlämning från Johanna Lavett, som tidigare drev Lilla
Tyresö Vandrarhem, till Tyresö församling är avslutad. Vandrarhemmet föreslås heta Prinsvillan
och varumärket och den grafiska profilen presenterades.
Projektbeskrivning och uppdragsbeskrivning för aktuella medarbetare är framtagna.
Rekrytering av vandrarhemsföreståndare pågår. Närmare 150 ansökningar har inkommit.
Ledningsgruppen intervjuar fem kandidater under vecka 13. Tre kandidater kvarstår och
ytterligare intervjuer genomförs under vecka 15. Den 20 april erbjuds tjänsten som
vandrarhemsföreståndare till Anette Steen. Anette börjar sin tjänstgöring den 1 maj 2021 och
kommer närmast från hotell/SPA Yasuragi i Hasseludden, Nacka.
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Fasaden på Lakejvillan är lagad. Målning av fasad på Handelsboden och Lakejvillan är beställd.
Beträffande installation av bergvärme inväntar församlingen ett borrningstillstånd från
kommunen.
Anna Thenor arbetstränar som trädgårdsmästare vid Prinsvillan under våren med start den 7
april.
Kyrkorådet noterar informationen.

§ 32

Återbesättning av tjänsten som diakon
Stina Annehed har begärt entledigande från sin tjänst som diakon i Tyresö församling.
Arbetsutskottet har den 6 april 2021 enligt § 25 beslutat att återbesätta tjänsten som diakon.
Kyrkorådet noterar informationen

