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Mötesdeltagare
Beslutande:

Margreth Mårtensson, ordf
Lizian Kyréus, vice ordf
Anne-Marie Hansson
Jan Mårtensson
Åke Svensson
Leif Malmstein
Alf Hansson
Gerd Klein
Anders Söderberg
Gunnel Svensson
Anitha Lata

Birgitta Svensson
Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Anitha Ljung
Göran Törnklev
Gunilla Linde
Mats Vikard- tjg ers
Kisse Pedersen- tjg ers
Gunilla Folkesson- tjg ers

Karin Jönsson
Lilian Jönsson
Lars Sonesson
Rolf Almroth
Stefan Larsson
Göran Andersson

Erika Kuusenjärvi
Felicia Nordstrandh
Hans Björklund
Niels Nielsen
Ruth Nyström-Lundberg
Thomas Westman

Ersättare:

Ej närvarande
ledamöter
& ersättare:

Övriga deltagare:

Justerandes sign

Bengt Karlgren, tf kyrkoherde
Emma Lindstrii, sekreterare
Jenny Dahlberg, assistent §131
Lars David Nilsson, organist §131
Aurora Smith, diakon §131

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdets öppnande
Ordförande Margreth Mårtensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.
Ordföranden tände ett ljus och tf kyrkoherde Bengt Karlgren höll en parentation för
kyrkoherde Anna Hult som avlidit och en tyst minut hölls till Annas minne. Därefter höll tf
kyrkoherden en kort andakt.

Introduktion av nyanställda
Tre av församlingens fyra nyanställda medarbetare presenterade sig och sina verksamheter;
diakon Aurora Smith, organist Lars David Nilsson samt assistent Jenny Dahlberg.

Upprop. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst
Ordförande Margreth Mårtensson förrättade upprop, som godkändes, varefter

Kyrkofullmäktige förklarade:
•

att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla
och hemsida samt utskickat till ledamöter och ersättare i god tid.

Val av justerare, tillika rösträknare samt dag för justering av
protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade:
•
•

att välja Gerd Klein och Gunnel Svensson till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 17 november.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Godkännande av dagordning
Ordföranden meddelade att nytt ärende tillkommit, avseende avgående ledamot. Detta
föreslås läggas som ny § 137

Kyrkofullmäktige beslutade:
•

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Trelleborgs församlings budget 2022
Bilaga 1 skickades ut 2021-10-15 samt presenterades på förmöte 2021-10-27.
Från KR 2021-10-27 §90 Budget och verksamhetsplan 2022
Kanslichef Emma Lindstrii presenterade budgeten på gemensamt förmöte tillsammans med
kyrkofullmäktiges ledamöter.
Kyrkorådet beslutade:
•
•
•
•

•

Att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2022 (Dnr F 2021:176) samt att
överlämna förslagen till kyrkofullmäktige för fastställande
Att godkänna förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under
2022 samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
Att godkänna förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 14 982 tkr
samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
Att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika
verksamheternas ram. Omfördelningarna får inte göras för att starta nya
verksamhetsområden.
Att föreslå för kyrkofullmäktige att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets
budgeterade resultat för oförutsedda händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr
användas. Vid större frågor ska ärendet underställas fullmäktige.

---

Kyrkofullmäktige beslutade:
•
•
•
•
•

Att fastställa förslaget till budget och verksamhetsplan 2022 (Dnr F 2021:176) samt att
överlämna förslagen till kyrkofullmäktige för fastställande
Att fastställa förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,80 kr per skattekrona under
2022 samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
Att fastställa förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 14 982 tkr
samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
Att kyrkorådet får omfördela resurser mellan de olika verksamheternas ram.
Omfördelningarna får inte göras för att starta nya verksamhetsområden.
Att kyrkorådet får disponera 800 tkr av årets budgeterade resultat för oförutsedda
händelser. Vid varje beslut får maximalt 100 tkr användas. Vid större frågor ska
ärendet underställas fullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Budgetändringar- återrapporteringar
Kanslichef Emma Lindstrii återrapporterade Kyrkorådets ändringar i budget 2021.
• Flytt av outnyttjat bidrag till nomineringsgrupp från tidigare år (KR 2021-01-13 §6).
• Utökning av kommunikationsbudget med 20 tkr för att förstärka kommunikationen
kring kyrkovalet. (KR 2021-03-11 §44)
• Utökning av konsertverksamhetens budget med 20 tkr för att användas till konsert på
valdagen. (Sommardelegation/ KR 2021-09-29 §75)

Kyrkofullmäktige beslutade:
•

Att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Avgående ledamot
Enligt kyrkoordningen 33 kap 34 § är en person valbar till uppdrag som förtroendevald om
man tillhör Svenska kyrkan, är döpt och fyller 18 år senast på dagen för valet. Då Stefan
Larsson per 2021-10-30 inte längre är valbar upphör hans uppdrag som ledamot i
Kyrkofullmäktige samt Begravnings- och fastighetsutskottet.

Kyrkofullmäktige beslutade:
•

att inte begära omräkning hos stiftet inför mandatperiodens sista kyrkofullmäktigemöte.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och avslutade ordföranden mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

