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Platsochtid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-02-22 kl. 19.00

Beslutandc Christer Wik, ordforande
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Raimond Molander,
lng-Marie Gidl66f
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Str6mberg
Kaya Alander
Erik Brostrdm
Marianne Nord
Lars Richter
Eva Beijer
Lars Bergh
Christofer Wilson, Kyrko herde.

Ovriga nirvarande Thomas Hdgberg
Isak Ohrlund,
Yvonne Strd,mberg,
Stig Johnell
Olivia Bernmalm,
Anna-Carin Holmqvist, kanslichef & selcreterare.

Justerare Lars Richter och
Anders Wallner

Justeringens plats
och tid

Fdrsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin onsdagen den 2 mars klockan 13.00.
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$32

Kyrkoridets ordliirande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantr2idet och ftirklarade detsamma 6ppnat.

Fdreliggande ftirslag till dagordning faststiilldes efter det att punkten
Aktifiteter.fiirtoendevalda lagls till under punkten l7 0vriga frAgor.

$33

Upprop ltirrattades.

I den frinvarande ledamoten
Lars Olof Landins st[lle
intredde erseftaren
Lars Bergh.

$34

Till att justera dagens protokoll utsigs
Lars Richter och
Anders Wallner.

Protokollet hills tillghngligt ftirjustering frin onsdagen den2 mars 2022
klockan I 3.00 pi ftirsamlingskansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$35

Fdreleg justerade protokoll frin kyrkoridets liiregiende ordinane
sammantrede 2022-01 -25.

Thomas Hdgberg anmalde att han anslutit till sistniimnda sammantrede, via
liink, efter ftirrattat upprop fr.o.m. $ 24

Kyrkoridet noterade sistndmnda kommentar och beslutade liigga det
justerade protokollet till handlingama.

$36

Ordltiranden informerade om att det infiir sammantriidet utskickade, enbart
per mail godk?inda protokollet frin Arbetsutskottet 2022-02-08 iirjusterat.

Justerat protokoll ltirelig diirmed frin

Arbetsutskottet 2022 -02- 08 respektive
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Kommunikations-och informationsutskottet 2022-01 -24.

Kyrkoridet noterade dejusterade protokollen och beslutade liigga dessa till
handlingama.

$37

Ordltirande redogjorde ltir bakgrunden till att kyrkorAdet behdver en
arbetsordning. Kyrkoherde Christofer Wilson tillliirde att kontakter med
Stockholm stifts kanslisekreterare Jan-Ake Engfors givet att det tidigare har
funnits en arbetsordning {tir kyrkoridet i H[gerstens ftirsamling. Vid
sittande bord delades ut en av Lars-Olof Landin och Eva Beijer framtagen
skiss (bilaga I ) dver potentiella punkter som kan tas in i en arbetsordning.

Kyrkoredet gavs mdjlighet till frigestund.

Kyrkoridet beslutade utse en arbetsgmpp bestiende av Lars-Olof Landin,
Ann-Marie Strdmberg och kyrkoherde Christofer Wilson med sistniimnde
som sammankallande. Arbetsgruppen gavs i uppdrag att till niistkommande
sammantriide i kyrkor6det ta fram ett {tirslag till arbetsordning fiir
kyrko16det.

$38

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog iirendet samt hittillsvarande
erfarenheter av budgetdirektiv och budgetprocess. Vikten av aft den i
kyrkoordningen lijreskrivna ltirsamlingsinstruktionen utgdr det
grundliiggande mildokumentet samt att verksamhetsplanen iir
utgengspunkten ftir budgeten och inte vice versa, lyftes fram.

Kyrkoherde Christofer Wilson yrkade, att vid framtagande av
verksamhetsplanen och budget 2023, ftiljande tillviigag6ngssiitt till5mpas.

- Vecka l3 tr2iffas budgetberedningen iiir att stalla samman samtliga
nomineringsgruppers prioriteringar, med utgingspunkt i
Itirsamlingsinstruktionen.

- Vecka l6 triiffas personalen Itir att konkretisera prioriteringama till
mil.

- Vecka l8 itersamlas budgetberedningen ftir att faststiilla mAlen.
- De faststiillda milen iskidliggdrs diirefter i verksamhetsplanen

varefter distriktschefema budgeterar utifran verksamhetsplanen.
- Diirefter beh<iver prognosen ftir kyrkoavgiften inviintas innan

budgetltirslaget ftirdigstiil ls under tidig hcist.

Kyrkoridet gavs rn<ijlighet till frigestund.

Kyrkoridet beslutade bifalla kyrkoherdens yrkande.
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s3e

F-6relig Itirslag frin arbetsutskottet att
- utse Lars Olof Landin, Madelene Nylander, Niklas Bolin Djanaieff

och Carita Stenbacka Tenczakis, att utgora placeringsgrupp och
- gruppens arbete leds av Lars Olof Landin.

KyrkorAdet beslutade enligt arbetsutskottets Itirslag

s40

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade kortfattat om ltirsamlingens
verksamhet utifrin sin inlijr mritet utsZinda rapport. S[rskilt omniimndes det

omlattande arbete som i pigiende bokslut lagts ned pi en genomging av
fakturoma ltir renoveringen respektive framtagande av restvarden ftir
utbytta komponenter vid renoveringen i Grcindal.

Kyrkoridet gavs m6j lighet till frigestund

Kyrkoridet noterade rapporten.

$41

Kyrkoherde Christofer Wilson ltiredrog status i projektet Viistertorp och
konstaterade att hyresviirden ltir den tilltiinkta lokalen, AB Stockholmshem,
meddelat att de inte iir villiga att hyresgastanpassa lokalen ftr ltirsamlingens
iindamil. AB Stockholmshem vill att lokalen i stallet ska ftirbli en

afftirslokal, vilket medftir att etableringen i Viistertorp Anyo iir pausad till
dess annan liimplig lokal finns att tillg6.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund

Kyrkoridet noterade rapporten och gav kyrkoherde Christofer Wilson i
uppdrag att i ett inledande steg kontakta ftirvaltningsledn ingen pi A[3
Stockholmshem samt diirefter iterkoppla utfallet titl kyrkoridet. Kvarstir
den negativa hillningen frin AB Stockholmshem iir niista steg att kyrkoridet
kontaktar styrelsen i AB Stockholmshem ftjr att slutligen, vid behov, Itilja
upp via medial lobbyverksamhet.

$42

Kyrkoherde Christofer Wilson fiiredrog status iprojektct giillande den nya
orgeln varvid bl.a. ftljande lyftes fram.
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Den l4 mars, levereras sjiilva orgelhuset. 'l'vd veckor senare
levereras pipoma.
Tillkommande kostnader pi ca.l 00.000 kr ftir byggnadsstellningar
har identifierats
Behov av att tillZiggsisolera yfterveggen bakom orgeln har
framkommit niir den tidigare orgeln togs bort.
Invigning av den nya orgeln ftirventas iiga rum under okt ober 2022.

Kyrkor6det gavs m6jlighet till lrigestund

Kyrkoridet noterade rapporten.

$43

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade om att budgeten ftir
renoveringen av Grdndals kyrkobyggnad hiller med god marginal. Vidare
redogjorde kyrkoherden ltir intriiffade hiindelser i niimnda kyrka, efter det att
inflyttning iigt rum varvid b.la. fiiljande framkom.

- Ett vattengenomslag har konstaterats i ett av de nyrenoverade
rummen.

- Utredning av orsak pigir men sannolikt handlar det om att
genomltirandet genom veggen inte ar tat samt att en driineringspump
som nu Ar igingsatt inte varit pislagen.

- Det fortsatta arbetet handlar om att utreda, 6tg[rda samt klargdra
ansvar.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

$44

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde liir bakgrunden till iirendet och
den dokumentation som ingir i ltirsamlingens milj<ldiplomering. Av siirskild
vikt pitalades matning och utviirdering av energietgeng, inkcip och resor
samt att hilla mSlen levande.

Kyrkoridet gavs mojlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

s4s

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist redogiorde Ibr bakgrunden till iirendet
och den inftir sammantradet mdtet utsAnda offe(en som inhiirntats frin
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Viisteris stifis servicebyr6, med tillh<irandc ltirfi6gningsunderlag. Vidare
redogjordes ltir de referenser som tagits med anledning av offerten.

Kyrkoridet gavs m<ijlighet till fragestund.

Kyrkoridet beslutade anta offerten.

$46

Kyrkoherde Christofer Wilsson redogjorde ltir den inliir sammantriidet
uts?inda resepolicyn som dr framtagen av styrgruppen ftir miljddiplomering
samt omniimnde att en reseriktlinic iir pi viig att tas fram.

Kyrkoridet diskuterade omniimnd resepolicy varvid b.la. Iiiljande
synpunkter liimnades.

- Policyn beh6ver vara mer konket ltir att fungera som viigledning.
- Policyn beh6ver ange t.ex. vilka ftirdmedel som iir liimpliga vid

inrikes resor.
- Det behdver framgi tydligare vilka som omfattas av resepolicyn.
- Hiinvisningar i policyn till andra dokument b<ir undvikas.

Kyrkoridet beslutade iterremittera resepolicyn till styrgruppen Itir
miljddiplomering.

$47

Ingiende skrivelser
l. Swedbank Robur - jantari 2022
2. Givarservice, Act Svenska kyrkan

Kyrkor6det noterade inkomna skrivelser

Utgiende skrivelser

Inga utgiende skrivelser

s48

Kyrkoherde Christofer Wilson inlormerade om att en viilkomstgudstjiinst ltir
Itirtroendevalda kommer att hillas srindagen den 6 mars 2022 i
Uppenbarelsekyrkan. Avsikten iir att gudstjiinsten ska utltiras tillsammans
med de ltirtroendevalda som funktioniirer.

Olivia Bernmalm, Lars Bergh, Stig Johnell, Ann-Marie Strrimberg, Anders
Wallner, Christer Wik och Kaya Alander itog sig att vara funktioniirer vid
ntimnda gudstjiinst.
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Kyrkoherde Christofer Wilson meddelade att en middag ltir
kyrkofullm[ktiges ledam6ter och ersettare inklusive dess avgiende
ledamdter och ersattare kommer att h&llas under v&ren 2022. Ing-Marie
Gidlddf och Asa Karlsson utsags att tillsammans med kyrkoherde Christofer
Wilson arrangera n[mnda middag.

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade att vid ltillande tre
sammantradestillfiillen kommer verksamhetsansvariga att bjudas in till
kyrkoridets sammantreden fiir att presentera sin verksamhet.
I 7 maj - konfirmations- och ungdomsverksamhet.
13 september - diakoni och
l5 november - musikverksamhet.

Slutligen redogiorde kyrkoherde Christofer Wilson ftir den svensk kyrkliga
klassiker som siitts iging pi askonsdagen, fiir att b.la. stimulera deltagandet
i gudstjiinster. Kyrkoridets ledamdter och ersettare uppmanades att delta.

$4e

Kyrkoherde Christofer Wilson liiste avslutningsvis en bibeltext ur Johannes

12:24.

Ordftirande Christer Wik tackade samtliga ndrvarande och liirklarade m6tet
avslutat.
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Bilaga 1

ARBETSORDNING KYRKORADET

DEN 6RUNDUiGGANDE UPPGIFTEN

Fe manniskor att komma tjll tro pA Kristus
Leva i kristen gemenskap

Utbreda Guds rike

Vad betyder det f6,r mdnniskorna i Hegersten?

1. MAL ocH RIKTTINJER

Forsamlingsinstru ktion
Tydliga och realistiska mtl - har vi det? Hur mater vi?

2. GUDSTJANST

Gudstjanstlivets utformning och utveckling - den grundl6ggande uppgiften i praktiken
+*Musikverksamhet

Dop

Brollop

Begravning

3, UTBILDNING
++Undervisning barn
Konfirmation

Vuxenverksamhet Forslag: Kyrklig klassiker

4. DIAKONI

Kristen gemenskap ipraktiken / Hur hanterade vid Coronakrisen

5. MrSSrON
+*Kommunikation - vi har ett utskott och en kommu nikationsplan

Budskap, nervaro, in- och uttreden, medlemsdialog. Hur meter vi?

6. * FASTIGH ETER

* * Fastighetsfdrvaltning - vi har ett utskott

7. EKONOMI

Budget senast 14 november - Budgetbered ningen
**Kapitalftirvaltning - vi har en grupp

8. *PERSONAL

Arbetsforhillanden - miljo

Personalbehov - bemanning
* De i serklass stiirsta delen av vdra kostnader och vara investeringar
** De stiirsta kostnadsstallena ibudgeten

LO Londin, Evd Beijer POSK / KR 20220222
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