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Platsochtid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-06-14 kl. 19.00

Ilcslutandc Christer Wik, ordfdrande
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Raimond Molander.
Thomas Hdgberg,
Carita Stenbacka Tenezakis,
Ann-Marie Str<lmberg,
Kaya Alander,
Erik Brostrdm,
Lars Bergh,
lsak Ohrlund.
Agneta Landin,
Eva Beijer,
Christofer W i lson, Kyr koherde.

6wiganiirvarande YvonneStrdmberg,
Stig Johnell,
Olivia Bemmalm,
Per Larsson,
Anna-Carin Holmqvist, kanslichef & sekreterare,

Justerare Eva Beijer och
Isak Ohrlund

Justeriflgens plats
och tid

l--tirsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin onsdagen den 22 juni 2022 klockan 13.00
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Kyrkoridets ordltrande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantredet och ftirklarade detsamma 6ppnat.

F6reli ggande ltirslag till dagordning faststiilldes.

$ r03

Upprop ltirriittades

I de frinvarande ledamdtema
Ing-Marie Gidl66f,
Lars Richter,
Marianne Nord och
Lars-Olof Landins stllle,

intriidde crsiittarna

Thomas H6gberg,
Lars Bergh,
Isak dhrlund och
Agneta Landin.

$ r04

Till attjustera dagens protokoll utsigs
Eva Beijer och
Isak 6hrlund.

Protokollet hills tillgangligt Ibr justering frin onsdagen den 22 juni 2022
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$ los

Fdreleg justerat protokoll frin kyrkoridets Itiregiende ordinarie
sammantriide 2022-05 -17.

Det noterades att don korrekta lydelsen, av den sista rneningen i $ 97 i

n?imnda protokoll, iir som ftiljer. "Vidare konstaterades att altemativa lediga
lokalcr i Viistertorp brir dverviigas samt att vid en evcntuell renovering si
behdver denna utliiras klimatsmart."
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Kyrkoridet beslutade aft med denna riittelse godk?inna och liigga protokollet
till handlingarna.

$ 106

Justerade protokoll liirelig frin

l-asti ghetsutskott et 2022 -0 5 - 12,
Arbetsutskottet 2 022-05 -3 I,
Placeringsgruppen/Arbetsgruppen liir medelsitirvaltning 2022-05-3 I och
Kommunikations-och informationsutskottet 2022- 03-29.

KyrkorAdet noterade dejusterade protokollen och beslutade l[gga dessa till
handlingama.

$ r07

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om ftirsamlingens verksamhet
utifrin sin inliir mOtet utsanda rapport. Vid genomgingen omniimndes bl.a
att betraffande milj<idiplomeringen iir fas I nu utltird och det beh<iver
dvervagas hur miljddokumentationens skrivningar ska integreras i ordinarie
styrdokument. Det omniimndes Ziven att den nya orgeln intoneras och har
prdvats i en konsert med bra resultat. Vidare konstaterades att ftirsamlingens
krishantering med anledning av knivdidet i Miilarhdjden mot en mamma
och hennes mindeririga barn har fungerat mycket bra och fiirt med sig
mycket positiv feedback lrin stadsdelsniimnden.

Kyrkor6det gavs mdjlighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

$ r08

Fdrelig ftrslag frin arbetsutskottet att kyrkoredet beslutar att
. uppdatera kyrkoridets arbetsordning med den omniimnda

preciserade skrivningen giillande hur kyrkor&dets fastighetsutskott
ska bevaka kostnadsutvecklingen i liirsamlingens fastighetsprojekt
(bilaga I ).

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets fbrslag.
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Kyrkoherde Christofer Wilson liiredrog iirendet och dess bakgrund samt
redogiorde {tir behovet av att integrera miljrimilen i ordinarie verksamhet.

Fdrelig ftirslag fr6n arbetsutskottet att kyrkoradet beslutar att
. miljdsamordningsgruppen frintas all delegation ifriga om att siitta

upp mil och bereda budget.

Ansvaret ltir miljdarbetet vilar p6 ordinarie chefer. Bide ifriga om
mil, budget, framtagande av dokument och
miitningar/dokumentation.

Kyrkoradet beslutade enligt arbctsutskottcts ltirslag

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade utifrin det vid m6tet
distribuerade dokumentet, giillande rekrytering av samt ftirslag till ny
distriktschef i Uppenbarelsekyrkan, med avseende pi

- hillpunkterirekryeringen,
- annonsr
- sdkanden samt
- rekryteringsgruppensltirslag.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till fr6gestund.

Kyrkor&det noterade rapporten.

s\ 111

Fdrel69 fiirslag fr6n arbetsutskottet att
- kyrkoridet aft vid innevarande sammantriide beslutar att

delegera till arbetsutskottet aft fatta anstellningsbeslutet gallande den
nya distriktschefen i Uppenbarelsekyrkan, Iiirutsatt att MBL-
ftirhandlingen faller viil ut.

Kyrkoherden yrkade pA att kyrkoredet beslutar i enlighet med i fiiregiende
paragraf omniimnt ftlrslag frin rekrlteringsgruppen, under lttrulsattning att
MBl. ftirhandling och domkapitlets behtirighetsprdvning faller viil ut.
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Kyrkoridet diskuterade [rendet.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med rekryteringsgruppens liirslag att fr.o.m
I september 2022 anstiilla Richard Rejsjd som ny distriktschef i

Uppenbarelsekyrkan, under ftirutsettning att MBL ftirhandling och
domkapitlets beh<irighetsprdvning faller viil ut.

Paragrafen ltirklarades omedelbart justerad

ss ll2

Kyrkoherde Christofer Wilsson redogjorde Itir den inltir sammantriidet
utsenda uppdaterade resepolicyn.

Kyrkoridet diskuterade omniimnd resepolicy varvid liiljande synpunkter
ldmnades.

- sid. l, avsnitt Reseplanering, Iiirsta meningen har ftiljande lydelse.
"Vid mdtesplanering i Htgerstens ftirsamling kan i ftirsta hand..."

- sid. 2, avsnitt Siikerhet, sista stycket har fbljande lydelse. " Vid
gruppresor skall deltagarlistor sparas pi gemensam server.
Deltagarlistoma annuleras vid hemkomst."

- sid.4, avsnitt Transporttrappan, bilden, dversta figuren, till hdger har
ftiljande lydelse: " Gir mdtet att ha digitatt? Av siviil miljdhiinsyn
som av kostnadsmedvetenhet kan digitala mdten 6vervagas som ett
altemativ till resor."

- sid.4 avsnitt Kortare resor, sista stycket har ftiljande lydelse.
"Miljdtaxi ska viiljas om man iker taxi.".

- sid. 5 avsnitt Liingre resor, sjiitte meningen har ltiljande lydelse.
" Inrikes flygresor ska i princip inte liirekomma. Chefkan besluta
om avsteg."

- sid. 6 avsnitt Akningsanslag, enda meningen har ftljande lydelse.
" Ett menatligt ekningsanslag betalas ut till alla medarbetare, som
skall tecka de tjensteresor som sker inom Stockholms liin."

- sid. 7 avsnitt Uppdatering, strdks i sin helhet.

Kyrkoridet beslutade godkiinna resepolicyn inklusive de i ltiregiende stycke
angivna inarbetade synpunkterna (bilaga 2).
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Kyrkoherde Christofer Wilson itiredrog status iprojektct Vestertorp och
konstaterade att behdrig konsult gjort beddmningen att tillgiingligheten till
lokalen pi Vasaloppsviigen 56 inte kommer att vara godkiind. Letandet efter
ny lokal i Vestertorp behdver diirmed fortsetta.
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Kyrkoridet gavs rncijlighet till Iiigestund.
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Kyrkoridet noterade rapporten.

$ l14

Kyrkoherde Christofer Wilson ltiredrog status i fastighetsprojektet Grdndal
och konstaterad att efter den senaste tidens regnviider har ingen
vattengenomtrengning noterats men kraftigt fbrh6jda fuktv?irden i viiggen i
det skadade rummet liireligger. En ltimyad diskussion med entreprendren
har inletts om att iterigen bryta upp en del av golvet, med 6beropandet av
garantin.

Kyrkoridet gavs mcijlighet till liSgestund.

Kyrkoridet noterade rapporten.

$ l ls

lnga anmiilda civriga frigor ftirelig.

En kort redogdrelse liimnades 6ver vad som framkommit vid irsm<itet ltir
Itireningen Kyrkans lam i ljeridgivning.

Det antecknades att Carita Stenbacka Tenezakis valts in av Svenska
kyrkans arbetsgivarorganisations (SKAOs) lullmiiktige till valberedningen
ftir SKAOs styrelse.

Vidare noterades att det fysiska pappersutskicket av kallelse och bilagor
inltir dagens sammantrade var oordnat. Kanslichef Anna-Carin Holmqvist
gavs i uppdrag att kontakta vaktmasteriet i syfte att aterstalla kvaliteten i de
fysiska utskicken inltir kyrkoridsm6tena.

$ l 16

Ordltirande Christer Wik tackade samtliga ledamdter och erseftare ftir deras

engagerade deltagande under ltirsta halv hret 2022 och tinskade samlliga en

riktig skdn sommar samt fbrklarade m6tet avslutat.
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