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Plats och tid Via l[nk (Teams), 2022-01-25 kl. 19.00

Beslutandc Christer Wik, ordjbrande
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Raimond Molander,
Ing-Marie Gidltif
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Strtimberg
Kaya Alander
Erik Brostrdm
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Kyr koherde

Gniga nirvarande Madelene Nylander,
Katrin Wic6n,
Isak Ohrlund,
Yvonne Str6mberg,
Olivia Bemmalm,
lnger Kendel,
Agneta Landin,
Maximilian Bjdrsten,
Anna-Carin Holmqvist, kanslichef & sekreterare,
Yonas Habtit, it-telcniker , enbart $$16-18.

Justerarc Lars-Olof Landin och
Ann-Marie Striimberg

Justeringens plats
och tid

Fdrsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin tisdagen den 1 februari klockan 13.00.
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$ t6

Kykoridets ordliirande Christer Wik hiilsade samtliga vllkomna till
sammantr2idet och ftirklarade detsamma 6ppnat.

Ky'koherde Christofer Wilson liiste psalm 36 ur Psaltaren samt ledde
diirefter mdtet i bdn.

Fdreliggande ftirslag till dagordning faststiilldes.

$ 17

Upprop ftirrattades.

Samtliga ordinarie ledamd,ter var n6rvarande.

$ t8

Till attjustera dagens protokoll utsigs
Lars-OIof Landin och
Ann-Marie Strdmberg.

Protokollet hills tillgiingligt ftirjustering frAn tisdagen den 1 febrmri 2022
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

s le

F6relig justerade protokoll fran klrkorAdets ftiregiende ordinarie
sammantriide 2021 -12-l 4 respektive kyrkoridets konstituerande
sammantriide 2021 - 12- | 6.

Kyrkoridet noterade dejusterade protokollen och beslutade lflgga dessa till
handlingama.

$20
Justerade protokoll ftirelig fran

Arbetsutskottet 2022-01 -l I respektive
Kommunikations-och informationsutskottet 202 I - I I -22.

Kyrkoridet noterade dejusterade protokollen och beslutade liigga dessa till
handlingama.
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$ 2l

Fdrelig ftirslag frin arbetsutskottet avseende sammantrddesdagar i
kyrkorhdet 2022 inklusive att sammantriidena i ky'koridet ska inledas
kl.19.00, med rekommendationen att godkiinna siviil fiireslagna
sammantredesdatum som tidpunkt.

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag.

i22

Kyrkor&det beslutadc att viilj a

Christer Wik. S

Carita Stenbacka Tenezakis, ViSK
Marianne Nord, C
Inger Kendel, BA
Lars-Olof l-andin, PoSK samt
Henrik Akerlund, SD

till ledamdter i budgetberedningen.

Kyrkoridet beslutade att viilja

Anders Wallner, S

Ann-Marie Strtimberg, ViSK
Lars Bergh, C
Lars Richter, BA samt
Eva Beijer, PoSK

att utg6,ra personliga ers2ittare i budgetberedningen.

Kyrkoridet beslutade utse Christer Wik till ord{tirande fijr
budgetberedningen.

$23

Fdrelig ftirslag fran arbetsutskottet att iffetta en placeringsgrupp med
uppgift att

- komma med ftirslag till beslut om val och alweckling av extem
ftirvaltare samt

- i samrid med Iiirsamlingens kanslichef ftiresli ftriindringar av
omnemnt reglemente.

KyrkorAdet beslutade enligt arbetsutskottets liirslag.
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$24

Kyrkoherde Clhristofer Wilson rapporterade om ltirsamlingens verksamhet
utifren sin inliir mdtet utsanda rapport. Vid genomgingen omnamndes b[.a.
statistik gallande in-och uttriiden samt kyrkliga handlingar, Itiriindringar i
personaltjiinster, hantering av Covidrestriktioner, pausande av l6nerevision
till ftljd av Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations uppsagda avtal,
statistik giillande besdkare tilljulens gudstjiinster, svenskt altemativ till
planerad konfirmandresa till Assisi, statistik giillande diakonernas utdelade
matkassar, status orgelprojektet i Uppenbarelsekyrkan samt status gallande
Vestertorp.

Ky,rkoridet gavs mtijlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

$2s

Kyrkoherde Christofer Wilson itiredrog status i fastighetsprojektet Grdndal
och konstaterad att infl),ttning egde rum under senare delen av december
2021. Elt par fakturor giillande projektet har 2innu inte inkommit t.ex.
giillande slutbesiktning men kostnadema iir kontrollerbara.

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog en sammanstiillning av Andring,
Tilliigg och avgiende Arbeten (ATA-arbeten) i Grijndal uwisande en total
kostnad fiir nemnda ATA-arbeten pe 421 394 kr. Sistnemnda kostnad
inkluderar en inbesparad kostnad pi 388 670 kr som ftljd av den valda
ldsningen vid flytt av pumpgrop. Den totala kostnaden understiger diirmed
den av Kyrkofullmiiktige godk[nda tilliiggsbudgeten ftir oftirutsedda
utgifter/ATA-arbeten.

Kyrkoridet gavs m6jlighet till frigestund

Kyrkorf,det noterade rapporten och uttryckte sin genuina uppskattning dver
kyrkoherde Christofer Wilsons hantering av ombyggnadsprojektet i Grdndal

$26

Kyrkoherde Christofer Wilson fiiredrog status i projelrtet Vestertorps
etablering. Dot konstaterades att Stockholmshem gema ser Svenska kyrkan
som hlresgest. Fdrsamlingen har ombetts inkomma med en planskiss fiir hur
man <inskar lokalen anpassad iijr sin verksamhet. Diirefter vidtar
hy,reslbrhandlingar samt att fiirhandla tj iinsten itir platsansvari g.
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Fdrelrig ftirslag frin arbetsulskottet att kyrkoradet for 2022 godkenner ett
rambelopp pi 400.000 kr, avseende lokalanpassning vid den ftirutsedda
etableringen i Vastertorp, inom ramen {tir beviljad total budget 2022.

Kytkoridet beslutade enligt arbetsutskottets ftirslag.

927

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist Iiiredrog iirendet.

Fdreliig rekommendation fr6n arbetsutskottet att kyT koridet antar ftiljande
ftrslag.

$28

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade kort om status gellande den nya
orgeln. Den planerade resan till Barcelona ftir att provspela orgeln iir instiilld
till ftiljd av Coronapandemin. Musikema i Uppenbarelsekyrkan har som
alternativ kontaktat sina musikerkollegor i Barcelona som etagit sig att
provspela den nya orgeln pi plats. Leverans av orgeln till
Uppenbarelsekyrkan iir planerad till senare delen av mars 2022. Den nya
orgeln ftirvdntas vara flrdigmonterad i mitten av sommaren 2022 med en
invigningskonse( under oktober 2022.

Kyrkoherde Christofer Wilson omnd.mnde att niir den hittillsvarande orgeln
monterades ned kunde ett betydande kallras konstateras. Avsikten iir att
atgerda kalhaset genom en tilliiggsisolering som finansieras genom att
omdisponera budgetmedel fiin beviljade kostnader {tir ljud- och talsystem,
di utfallet ftr sistn?imnda kostnader blivit liigre Zin liirviintat.

Slutligen informerade kyrkoherde Christofer Wilson om att introduktionen.
ftr det nyvalda kyrkoridet, 2ir planerad och avser att innefatta

- en belysning av stlrelsearbetet i kyrkoridet samt
- en {iirel6sning av Hlkan E Wilhelmsson med utgingspunkt i
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'[ecknings-
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rapporter

*rM*k

"Ekonomi administratdr Sara Arpvall,
Kommunikattir Mattias Rolund
och
IT-tekniker Yonas Habtit
eger rett att teckna Hegerstens {iirsamlings bankkonton, tvi i liirening."

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets {tirslag.

Klrkoherde Christofer Wilson informerade om afi Hegerstens ftirsamling
iter iir betrodd med, och har accepterat, att ta emot en praktikantgrupp av
prester respektive en grupp av diakoner.
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sistndmndes bok "F6r troende vald", den 8 februari 2022, i
anslutning till ndsta ftireslagna sammantrdde i arbetsutskottet.

Vidare iir avsikten aft hilla en vZilkomstgudstjiinst ftr liirtroendevalda, i
Uppenbarefsekyrkan den I 3 februari 2022. Utdver detta har Iiiresatsen varit
att erbjuda ledam6tema i Hiigerstens Kykofullmektige en teologisk
fiirdjupning. I avvaktan pi aft lokalfrigan kan l6sas kommer dock i ltirsta
hand erdudandet att omfatta k,,rkor&det.

Kyrkoridets ordltirande uppmanade ledamdter och ersettare i kyrkoredet att
anm?ila sig.

$2e

Ingiende skrivelser

I . Kyrkans familjeridgivning
2. ACT Svenska kyrkan
3. Insam lingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka
4. Swedbank Robur - november
5. Swedbank Robur - december

KyrkorAdet noterade inkomna skrivelser.

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde liir sina kontakter med ftireningen
som organiserar Kyrkans familjeridgivning. Hiigerstens {iirsamling
finansierar n mnda verksamhet dels genom en medlemsavgift dels genom en

ldpande taxa per besdk. F6reningen har sedan en tid rippnat upp iiven ftir
avtalskunder som enbart betalar en hd,gre taxa per besdk. Kyrkoherden har
viickt frigan med ftireningen om hur kostnadsbilden ska udlmnas mellan
ftireningsmedlemmar och avtalskunder. Fdreningen har utlovat att ta fram en
plan till irsmdtet viren 2022ltir hantering av frAgestiillningen.

Kyrkoridet noterade att kyrkoherden fullgdr sitt uppdrag.

Utgiende skrivelser

Inga utgAende skrivelser

$30

Kyrkoridet framftirde sin uppskattning till kansliet och kanslichefAnna-
Carin Holmqvist ltir den ordning och reda som {iireligger samt att bra
underlag i god tid ftireliiggs kyrkoridet.

Kl.rkorf,det uttalade sin uppskattning Sver kyrkorf,dets ordltirandes
ord{iirandeskap och effektiviteten i sammantriidena.
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$ 3l

Ordlijrande Christer Wik tackade alla n?irvarande fiir deras engagerade
deltagande samt fttrklarade mtitet avslutat.

Samman-
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