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Plats och tid Stora salen i Uppenbarelsekyrkan, kl. 19.00

Bcslutandc Eva Beiier,
Lars Bergh,
Tita Bergquist,
Bertil Brorsson,
Erik Brostrdnl
Gunnar Carlsson,
Bror Eriksson,
Dan Evaldsson,
Ing-Marie Gidlol
Gunilla Hansson,
Thomas Hdgberg
Stig Johnell,
Agneta Landin,
Lars-Olof Landirl
Ylva L6fstrand,

Ovriga niiwarande Hikan Gerdirl ersdttare
Christopher Wilson, lE r ko he rd e,

Anna-Carin Holmqvist, kans I i c h ef s e kre t era re

Justcrare Lars fuchter
och
Ann-Marie Strdmberg

Justeringens plats
och tid

Frirsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan, torsdagen I I
november, klockan 14.00

Karin Modin,
Agneta Norberg,
Marianne Nord
Madelene Nylandeq
Ann-Louise Richter,
Lars Richter,
Gunilla Schtildstr6m,
Carita Stenbacka Tenezakis,
Ann-Marie Strdmberg,
Marianne Themptander,
Anders Wallner,
Christer Wik
Henrik Akerlund,
Kaya Alander,
Johan Tetzlaff

Paragrafer
15-266*

Kyrkotullmiiktige
2021-1r-04
2021-1t-12

Fdrsamlingsexpeditionen,
Uppenbarelseklrkan

Datum da anslagel tas

ned
2021-12-13
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Sammantriidets
6ppnande, faststiillande
av dagordning

Justering

$15

Kyrkofullmiiktiges ordlorande Anders Wallner hiilsade alla
ledamoter och ersdttare vdlkomna, tackade kyrkoherde Clrristofer
Wilson {iir andakten som loregick sammantrddet sarnt hdlsade

nltilltradda kanslichefen Anna-Carin Holmqvist vdlkommen och

Itirklarade diirefter m6tet oppnat.

Fdreslagen och utsdnd dagordning faststiilldes.

$ 16

Upprop av ledamdter och ersdttare {iirrattades.

I de frinvarande ledam<itema
Asa Karlsson, Kent Bj6rntjiim och Raimond Molanders
stiille intriidde inga ersdttare.

I den frinvarande ledamoten Arette Hellstroms stiille intriidde Ann-
Louise Richter.

I den frinvarande ledamoten Maximilian Bj6rstens stiille intriidde
Karin Modin.

Ovriga frinvarande ledam6ter ersattes ej.

Ndrvarolistan godkzindes som r<istldngd.

$17

Att jdmte ordfiiranden justera m6tets protokoll utsigs
Lars Richter
och
Ann-Marie Str6mberg.

Protokollet hrills tillgiingligt fiirjustering fiin torsdagen I I
november klockan 14.00 pi {iirsamlingsexpeditionen i
Uppenbarelsekyrkan.

$18

Ftirelig friga om sammantrfldet utlysts i laga ordning.

/.," \,F a,r N)

I laga ordning utlyst

Upprop av ndrvarande
ledam<iter och ersdttare.
Faststiillande av
16stlIngd
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Kungorelse av
Stockholm stifts
stiftstyrelses beslut att
inkalla e ftertriidare liir
mandatperioden 2018-
2022

F<iredragande av
Verksamhetsplan och
budget 2022

Faststdllande av
kyrkoavgift for 2022

Kallelse till sammantrddet har skett pa nedanstaende sett:
Kungcirelsen uppsatt pe ftirsamlingens anslagstavla den 21 oktober,
utsiind till ledam<iter och ersdttare samma dag samt publicerad pi
fiirsamlingens hemsida.

Kykofullmiiktige fann att sammantriidet hade utlysts i laga ordning

s le

Delegationsbeslut SS 202 I -0 1 87, daterat 2 I -08- I 9.

Stiftstyrelsens beslut att inkalla eftertr2idare for kyrkofullmiiktige
och att utse ersattare for mandatperio den 20'18-2021 efter avgiende
ledamoten Lars Larsson, Socialdemokratema.

Ny ledamot:
Johan Tetzlaff

Ersettare efter Johan Tetzlaff:
Di det inte finns nigon kandidat att utse till ny ersdttare fir
nomineringsgruppens andra ersettarplats vara vakant fiir iterstoden
av innevarande mandatperiod.

$20

Kyrkoridets forslag till Verksamhelsplan och budget 2022
foredrogs av kyrkoherde Christofer Wilson respektive kanslichef
Anna-Carin Holmqvist. Det omndmndes giillande investeringama i
budgeten att det finns anledning att utreda restvardena ftir
Uppenbarelsekyrkans tak vilket kan medf<ira tillkommande
kostnader samt att ett mindre riiknefel i utskickat fiirslag gtillande

avskrivningama 2022 (13 tkr) och 2023 (26 tkr) identifierats, efter
att kyrkoridet fattat beslut om ftirslaget. Diirefter vidtog frAgestund.

$21

F6relig fr6ga om faststiillande av kyrkoavgift for 2022.

Klrkoridet har ftireslagit Kyrkofullmiiktige att faststiilla 2022 irs
kyrkoavgift ftir Svenska kyrkan Hiigersten till 73,5 ore.

Kyrkofu llmiiktige beslutade bifalla Kyrkoridets {iirslag.

,r{a d//Y') 6at N
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Faststiillande av
Verksamhetsplan och

budget.ftir 2022

Reviderat Reglemente
for medelsliirvaltning

ForelAg friga om faststiillande av Kyrkoridets infijr m<itet utsiint

ftirslag till Verksamhetsplan och budget fiir 2022 inklusive

flerArsplan med ftiljande fdrslag till beslut:

1 . Att anta fiirslaget till verksamhetsplan och budget 2022

utvisande ett dverskott pit 2 400 tW for 2022

2. Att besluta om forslaget till nya investeringar tili en total
kostnad pi I 322 tkr

3. Att delegera till kyrkoridet att under iret besluta om
erforderliga fiirZindringar av budgetramar ftir distrikt och central
administration

4. Att delegera till distriktschefer, kanslichef och fastighetschef att
under iret, tillsammans med kyrkoherde, besluta om
erforderliga omdisponeringar inom respektive rambudget

5. Att anta Iiirslaget till arvoden fiir fi)rtroendevalda och

kyrkviirdar under 2022

6. Att faststdlla miniminivi {iir fiirsamlingens Egna kapital
(milkapitalet) till 95 000 tkr.

Kyrkofultmiiktige beslutade att faststiilla KyrkorAdets fiirslag till
Verl<samhelsplan och budget jiir 2022.

Sverigedemokratema meddelade att de lemnat en siirskild skrivelse
med anledning av ltirslaget tlll Verksamhetsplun och Budget 2022,
se bilaga I till detta protokoll.

$23

F<irel6g fi6ga om faststiillande av reviderat reglemente {iir
medelsfrirvaltning.

Christer Wik pitalade liiljande redaktionella synpunkt. I det
reviderade reglementet omndmns organisationsformen landsting,
vilket numera bytt beniimning till region.

Kyrkofullm?iktige beslutade att faststiilla det initir m<itet utsiinda
reviderade reglementet for mcdelsfiirvaltning, efter inarbetning av

q.str Arll Ail

$22
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den i ltireg6ende stycke angivna redaktionella synpunkten.

$24

Fdrelig val av auktoriserade revisorer. Val av auktoriserad
revisor f<ir perioden
2022-2025Till auktoriserad revisor liir perio den 2022-2O25 valdes Grant

Thornton Sweden Ab

E )5

Ordfiirande Anders Wallner informerade om att torsdagen den 16

december 2021 kI.19.00 kommer ett extra insatt kyrkofullmiiktige
att hillas i Uppenbarelsekyrkan, med syfte att faststiilla
liirsamlingens lokallorsd{ningsplan.

0vrigt

$26

Ordltrande Anders Wallncr tackade alla ndrvarande och {iirklarade Sammantrddet avslutas

mdtet avslutat.

,lU e,v'4 dnrrr ,tu
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Faststiillande av Verksamhetsplan och Budget 2022

Siirskilt Uttalande

Verksamhetsplan och budget 2022 har inkommit fitr Hegertcns Fdnamling. Med hdnsyn till
pandemin har fiirsamlingen hafl begriinsade medel till att bedriva en iindamilscnlig

verksamhet inom vissa verksamhetsomrlden. Med anledning av att nuvarande restriktioner

har upphivts iir det gliidjande att ftirsamlingen sannolikt kan Atergd och bedriva sin

verksarnhet fullt ut.

Det ekonomiska bokslutet ftir verksamhetslrcn 6r stiindigt fiiremAl liir granskning, och ska sl
yara. Det dr positivt att fiirsamlingen nu presenlerar en positiv ekonomisk prognos, Med

hiinsyn till aktuell flerlnplan ser vi dock att det finns en kvarstfrendc risk att ckonomin 6ter

tan bli soslriingd och ver uppfattning 6r att en frekvcnt htijning av kyrkoavgiften ir
ogynnsamt och diirmed inte negon bra liisning sett tiver tid. Vdr uppmaning blir ddrFjt att

ftirsamlingen btir iiverviiga awiigningar betreffEnde aktiviteter som inte liggcr inom Svcnska

Kyrkans kiimuppdrag, som engagemang i flyktingftigan och diirmed gdra omdisponeringar i

fijreslagen budget.

,lil o'hc {nuv-

Henrik Akerlund (SD)

Carl- Otto Samson (SD)


