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PIats och tid Uppenbarelsekyrkan, Biickviigen 3 4, 2021 -1 O - I 2 kl. I 9. 00

Beslutande Gunilla Sch6ldstnim, ordfdrande
Bror Eriksson
Ing-Marie Gidlci6f
Asa Karlsson vra /dnk
Anders Wallner
Lars Richter
Marianne Nord
Agneta Landin - via kink
Marianne Themptander
Agneta Norberg
Ann-Marie Str<imberg
Carita Stenbacka Tenezakis
Christofer Wilson, Kyrko herde

6wiga niirvarande Madeleine Nylander
Gunnar Carlsson
Kent Bjdmtjiim
Raimond Molander
Tita Bergquist
Eva Beijer
Lars-Olof Landin - via ld.nk
Stig Johell
Anita Hedberg
Kaya Alander
Anna-Carin Holmqvisl, selteterare
Anna Hedman Arpvall, HR specialist
Claes Rudberg $$ 115-121.

Justemre Bror Eriksson
Lars fuchter

Justeringens plats
och tid

F<irsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekgkan,
fr6n onsdagen den 20 oktober klockan 13.00.
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6ppnande
och
faststiillan-
de av
dagordning

$ 115

Kyrkoridets ordftirande Gunilla Sch6ldstr6m hiilsade samtliga viilkomna till
sammantrddet och f<irklarade det 6ppnat.

Ordfijranden konstaterade att fr.o.m. niista mcite i kyrkoridet si kommer
enbart fysiskt deltagande att vara mdjligt, di samtliga ledam6ter och

ersdttare fiirutsatts vara vaccinerade. Saknar ledamot m6jlighet att delta
fysiskt fEr ersiittare ist2illet d2instg5ra.

Fdreliggande forslag till dagordning faststiilldes.

$ 116

Upprop ftrriittades.
Samtliga ordinarie ledamdter deltog.

$ 117

Till att justera dagens protokoll utsigs
Bror Eriksson
och
Lars Richter.

Protokollet hills tillg2ingligt for justering frin onsdagen den 20 oktober 2021
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekgkan.

s 118

F6relig justerat protokoll frin KyrkorAdets foregAende ordinarie
sammantriide 2021 -09 -07 .

Upprop

Protokoll frAn
tidigare
kyrkorid

KlrkorAdet beslutade att godkiinna och liigga protokollet till
handlingama.

)tL

Justering
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$ 119

Protokoll ftirelig frin

Arbetsutskottet 2021 -09 -28 (korrigerat datum)
Kommunikations- och informationsutskottet 202 1 -05-25
Budgetberedning 2021 -09 -0 |
Kgkoherden anmZllde budgetberedningens beslut per mail att setta
av extra medel pi 125 tkr fcir j ustering av priistldner. Sistndmnda
beslut iir diariefort (A,rende F-2021-13, F .2021.781).

Kyrkoridet beslutade med detta tilldgg att ldgga protokollen till
handlingarna.

$ 120

Kyrkoherden redogjorde ftir sin verksamhetsrapport som skickats ut i separat
ordning per mail fi]re m6tet. I korthet konstaterades att verksamhetema dr
Ster iging samt att per 21-09-30 noteras 380 uttr2iden och 91 intriiden.

$ 12l

Vid sittande bord utdelades uppdaterade versioner av sid. 5 och sid. 21

(bilaga 1 och 2) i dokumentet Verksamhetsplan och budget 2022.
Budgetberedningens fiirsiag till verksamhetsplan ftiredrogs av kyrkoherden.
Det noterades att den icke vedertagna forkortningen MAS beh6ver fiirklaras
samt att undemrbriken Konfirmand och ungdom behdver inforas pi sid. 18.

Kanslichefen fiamfiirde att det saknas anledning att i verksamhetsplanen Iiir
2022, sid.lS,lisa fast tidsordningen och diirmed prioriteringama for
administration, si liinge allivitetema blir utforda under 2022. Kanslichefen
yrkade d2irfiir pi att specifika tidsangivelser under 2022 utgir och ersiitts
med den mer generella skrivning et "tnder 2022" samt att hiinvisningar till
imevarande ar utgir. Yrkandet godkiindes av kyrkoridet.

Budgetberedningens fiirslag till budget 2022 floredrogs av Claes Rudberg.
Det noterades att det finns anledning att utreda restvdrdena {iir
Uppenbarelsekyrkans tak vilket kan med{tira tillkommande kostnader.

Anna Hedman Arpvall fiiredrog personalbudgeten pi sid. 19.

Kyrkoridet beslutade att skicka budgetberedningens forslag till
Verksamhetsplan och budget 2022, tppdaterat med de i andra och tredje
stycket angivna justeringama, tiil kyrkofullm2iktige med forslaget att det
faststiil I s.
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Protokoll

Kyrko-
herdens
rapport

Verksam-
hetsplan
och budget
2022
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Lokalfiir-
s<irjnings
plan

Viistertorp

Personal-
drenden

Miljdarbete

Fastighets-
projell
Gr6ndal

5122

Den preliminiira lokalforsdrjningsplanen foredrogs av kgkoherden.
Relevanta tjiinstemdn har givits m6jlighet att liimna synpunkter och

kgkoridet avgav sina synpunkter. Giillande uthyrning av Iiirsamlingens
verksamhetslokaler har stiftet konsulterats och en iterkoppling inviintas
under imevarande vecka.

Kyrkoridet beslutade att lokalfors6rjningsplanen uppdateras med avgivna
synpunkter och lorutsatt att stiftet saknar inviindningar, f<iresli
kyrkofu llmiiktige att det uppdaterade fdrslaget faststiills.

$ 123

Kgkoherden liiredrog statusrapporter giillande Viistertorp. M6tet med
Stockholmhem invdntas.

Rapportema lades till handlingama

$ r24

Ordliirande informerade om att kommunikatorstjiinsten nu iir tillsatt. Mattias
Rolund bri{ar den l/1,1-2021. Mattias har tidigare innehaft tj?insten som
kommunikator pA 50 %. JockPetter Sdnnfors jobbar {iir oss pi distans fram
till 31/10 fijr att tiicka upp for Annika Andersson som siutar 30/9 och som
innehaft vikariatet {iir Mattias Rolund under hans fdriildraledighet. Niir
Mattias Rolund tilltrdder sin nya tjiinst pib6{as arbetet med att hitta en
person pi hans tidigare tjiinst.

Det noterades att organistrekryteringen dr fortsatt pig6ende.

$ 125

Det noterades att rriljopolicy och miljovision finns nu framtagen, infor
beslut i Ky'koridet under november 2022.

$ 126

Kyrkoherden fijredrog dagens m6te i Grondal. Det noterades att
r<lrdragningen gatt bra att genomftira och att ATOR pe totalt 130 tkr
bortfaller. Invigning planeras tlll lwia 2022.

h, \^n
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Ordfiiraaden redogjorde for budgetberedningens ftirslag att icke medlemmar
ska betala 100% mer dn medlemmar vid avgiftsbelagda kurser och
aktiviteter i forsamlingens luxenverksamhet. Kyrkoradet antog ndmnda
fi)rslag med ftiljande tilliigg.

s(7)

Avgifter i
verksam-
heter

Arvoden
till
valnemn-
den

Frirsam-
ling
kollekter

Kyrkoherden ges vidare mandat att ftir avgiftsbefiiade kurser och aktiviteter,
diir det iir befogat och g6rligt, 6.ven kurura ta ut en avgift om 2001o ftir icke-
medlem i syfte att understryka medlemskapets fiirtjdnster.

Vidare ska kyrkoherden uppratta en ftirteckning civer de aktiviteter som
avses ftir godkdnnaade av Kyrkorildet.

$ 128

Forslag fiirelig till arvoden i valniimnden enligt floljande.
- att ett arvode pi 580 kr ska utgi ftir arbete med fitrtidsr6stningen Jtir

hel dag och att ett hah't arvode ska utgA flor arbete mindre iin 3

timmar till de frin valndmnden som arbetat med ftirtidsr6stringen,
- att arvode ska utgi till alla frin valniimnden som arbetade pi

valdagen. Arvodet som fiires16s tir 3620 kr, samma som fiir
ordfiirande i vallokal.

KyrkorAdet godkiinde forslaget.

$ 129

Fdrelig gdva frin foreningen Fenix. Kyrkoridet beslutade att med
tacksarnlet ta emot givan och nyttja derura i enlighet med dess intentioner.

Am Marie Strdm deltog ej i beslutet.

$ 130

FdrelAg ftirslag pi forsamlingskollekter fran 2021-1 l-28 till pisk enligt
utsiind bi F6resla faststiilldes med fol ande u da

Tidigare angivna dndamAl i uts[nd bilaga utgir vad giiller dessa fvi datum.

\n

Datum Stin-och helgdag Tvp Andamit
24dec 2l Julafton (ingar inte i

Kollektcirkuliiret,insarnli ng)
I Pongola i Uppenbarelsekyrkan

BRIS i tiwiga kyrkor

3april22 5 sdndagen i fastan F Bamhemmet Abrigo

(orR lrf ,1,t

Giva fran
Fenix
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Digital
arbetsplats

Skrivelser

0vriga
Ii6gor

s r31

Kyrkoherden foredrog status i projektet Digital arbetsplats och GIP och

redogjorde fiir de kontakter som tagits med Svenska kyrkan i bl.a.

Norrkoping varvid det framkommit att fr.o.m 2024 kommer sannolikt GIP
(digital arbetsplats och office365) att finansieras via utjiimningsbidraget.

Kyrkoridet beslutade awakta med att ansluta sig till GIP fram tlll 2024.

$ 132

Ingiende skrivelser

1 . Kyrkokalend em, F .2021 .654
2. Fondrapport Robw maj, F .2021 .2ll
3. Fondrapport Robur,jali, F.2021.633

Utgiende skrivelser

Inga utgiende skrivelser

$ 133

Ordforanden pAtalade att fasaden utanfi)r Uppenbarelsekykan iir
fiirdigstiilld men ej rengjord. Kyrkoherden foljer upp om inte
entreprenadfiiretaget even ska r<ija upp.

Kanslichefen informerade om att hon utrett frigan om en uppdatering av
reglementet for medelsforvaltning som behover revideras under innevarande
mandatperioden samt att en avstamning med placeringsgruppens
representant Raimond Molander gjorts. Avsikten iir att till kyrkofullmiiktige
fijreslA en minimal revidering av befintligt reglemente (uppdatering av
datum och ev. hiinvisningar) samt avsta fi6n att ltiresli kyrkoridet val av
fiirvaltare i awaktan pA att ett omtag i fligan gtirs under viren 2022.

Kyrkoridet tackade kansliet Itir att utsiinda bilagor lortjiinstfullt numrerats

$ 134

Ordftirande Gunilla Schdldstrdm tackade alla n?irvarande Iiir deras

k[ tA"
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triidet
avslutas

"pd

deltagande samt forklarade mdtet avslutat.
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RESULTATBUDGET 2022
Ben!imning

VERKSAMHETENS INTAKTER

l(yrl<oavgift och begravningsavgift m.m
Verksa mhetsbid rag

Uthyrning

Clea ringsinta kter
Erhillna givor och egna kollekter
Ovriga intiikter
lnterna intd kter
Summa verksamhetens intekter

VERKSATVIHETENS KOSTNADER

Personalkostnader

Lriner och arvoden
Sociala avgifter och pensioner

Ovriga personalkostnader

Summa personalkostnader

Ovriga verksamhetsl(ostnader
Lol<a lkostnader

Energi

Materia l, varor och tjenster
summa 6vriga verl<samhetskostnader

l(apitalkostnader
Av- och nedskrivningar

lnte rnrenta

Summa kapitall<ostnader

Summa verksamhetens kostnader

VER|(sAMHETENS RESULTAT

FINANSIELLA INTAKTER

OCH KOSTNADER

Renteintakter

Re ntekostnader
Summa finansiella intSkter och kostnader

BUDGETENS RESULTAT

Budget 2022 Budget 202L Uttall/2121

69 965

0

466

510

46

t4t4
0

72 45L

-4 379
-835

-23 201

-283s7

-2 572

0

-2572
-71802

649

l75t
0

r75t

69 005

0

4s6

560

61

7294
0

7L 376

69 509

344

389

336

t7
7 467

0

72062

-28 186

-70 392
-7732

-40 310

-3 677

-783

-20 884

-25 338

-2 360
0

-2 360
-68 008

2 001

0

2 001

-2s 965

-9 584

-7 230
-36 780

-5 030

-887

-75 144
-21 062

-2 03L

0

-7 037
-59 873

12 789

t 527

-5

! 52L

L3 7TLz 400 5 369

5

/fl
*y

-28 407
-10 583

-1 890

-40873

3 368

\^^
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I nvesteri n gsltudget 2022

Uppa rbetat Tillkommande
KUB

Bidrag Total Aktivering
Avskr
tid

Avsl<r

2022

Avskr
2023

Pigiende
investeringar

Tak & tegelfasad 4 546 954 300 000
-2 800

000 2 046 954 22-07-07 20 5717 4 702341 ,7

Orgel 8 176 507 20 390 000 22-08-Ot 50 110250 407800

Gr6ndal
kdllarplan 3 039 002 8 960 998 12 000 000 27-72-07 30 400000 400000

Lekkyrka 295 038 499 962 265 000 22-07-07 20 6625
Iekkyrka 265 000 22-07-01 662s 13 250

Lekkyrka 26s 000 22-07-07 6625 1"32sO

F6rvaring
kyrl<orum 79 788 700 272 120 000 10 12000

Uppenb. Tak 20 77s 3 24t 72s

-850

000 2 4L2 000 22-07 -01- 40 30150 60300

Uppenb. Enff6 0 375 000 375 000 22-08-07 40 3 898 9375

Nya investeringar
Trapphus 0 400 000 400 000 22-08-07 40 4767 10000

Framtrddandeljus 0 300 000 300 000 22-08-Or 20 6250 1s000

Ljud & tal system 0 28s 000 285 000 22-06-07 10 1662s 28500

Lad dstolpar 0 112 500 112 500 22-08-07 20 2344 s625

Lad dstolpar 0 225 000 22-08-07 20 4688 r1.250

20 134 550 22 976 904
-3 550

000 39 467 454 LLOLg48

tu
21

,}fl

72273 493

13250

22-07-01 6000

225 000

7 t5420

daut
\.v


