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Platsochtid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-09-13 kl. 19.00

Bcslutande Carita Stenbacka Tenezakis, ordfdrande
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Raimond Molander,
Ing-Marie Gidl66l
Thomas H6gberg,
Stig Johnell,
Kaya Alander
Erik Brostrdm
Marianne Nord
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilso n, Kyrkoherde.

dvriga niirvarande Isak Ohrlund,
Yvonne Strdmberg,
Saara Fahmy,
Lena Eriksson,
Lars Bergh
Inger Kendel,
Agreta Landin,
Per Larsson,
Anna-Carin Holm qvist, kanslic hef & se lcreterare,
Richard Rejsj6 ($$ I l7-l2l),
Svante Talltorp ($$ I l7-l2l).

Justerare Stig Johnell och
l.ars Richtcr

Justeringens plats
och tid

F6rsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin fredagen den 23 se lllc|n bcr klockan 13.00

Itll
Underskifter

h"r/"tQu, t

Paragrafer
|7 132

J

k1 )N(
Justerared U



KYRKORADET
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$ r17

Kyrkoridets l:a vice ordltirande Carita Stenbacka Tenezakis hiilsade
samtliga viilkomna till sammantAdet och iiirklarade detsamma dppnat

Fdreliggande ftirslag till dagordning faststiilldes, efter det att punkten
15 a Kyrkvardar
lags till under punkten l5 Ovriga frAgor.

$ ll8

Upprop ftirriittades

I de fr6nvarandc ledamdtcrna
Christer Wik och
Ann-Marie Strdmbergs st6lle,

intriiddc crsiittarna

Thomas Hdgberg och
Stig Johnell.

$ l l9

Till attjustera dagens protokoll utsigs
Stig Johnell och
Lars Richter.

Protokollet hilfs tillgiingligt fttrjustering fren fredag den 23 september 2022
klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$ 120

Uppenbarelsekyrkans nya distriktschef Richard Rejsjd presenterade sig och
gav en kort beskrivning av sin yrkesmlssiga bakgrund och vad han hittills
medverkat i, i sin nya tjtinst som distriktschef.
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Kyrkor6det gavs miijlighet till frigestund

Kyrkoridet tackade ltir presentationen och hZilsade Richard Re.isjri
viilkommen till I Iiigcrstens ltirsamling.

s l2l

Diakon Svante l alltorp ltiredrog lbrsamlingens diakoniverksamhet siviil Presenta-
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med betoning pi diakoni generellt som diakoni specifikt i Hiigerstens
Iiirsamling. Svante Talltorp betonade att diakoni iir hela lbrsamlingens
uppdrag samt redogjorde riversiktligt liir diakonernas arbete inom
Ibrsamlingens tre distrikt.

Kyrkoridet gavs mrijlighet till frigcstund.

Kyrkonidet uttryckte sin uppskattning 6ver den omniimnda verksamheten
samt tackade varmt fiir en bra lbredragning.

$ 122

Fdrel69 justerat protokoll frin kyrkor&dets ftiregiende ordinarie
sammantrede 2022-06-l 4.

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade liigga detta till
handlingama.

$ 123

Justerade protokoll ftirelig frAn

Fastighetsutskottets m<ite 22-08-25,
Arbersutskouer mdte 2022-08-30 och,
Placeringsgruppens/Arbetsgruppen ltir medelsltjrvaltnings mdten
22-08 - | 7 respektive 22-08 - I 8.

Det konstaterades att ytterligare ett mdte mellan Placeringsgruppen/
Arbetsgruppen Itir medelsiiirvaltning och en tredje Itirvaltarc egt rum, efter
det att utskick till dagens m6te i kyrkoridet skett. Avsikten [r att kalla till
nytt m6te i placeringsgruppen ft,r att ta fram ett beslutsliirslag.

Kyrkoridet noterade de justerade protokollen och beslutade lilgga dessa till
handlingarna.

$ 124

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om Itirsamlingens verksamhet
utifrin sin infiir mdtet utsenda rapport. Vid genomgingen omniimndes bl.a.
att nettofiirandringen av antalet medlemmar under perioden januari - augusti
2022'dr etr utfl<ide av netto 143 medlemmar vilket iir biittre iin motsvarande
iiiriindring under samma period ftiregiende ir.
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Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund.

s r2s

Den inliir m<itet utslnda ekonomiska rapporten giillande perioden januari-
augusti 2022 anmiildes och det noterades att rapporten innehiller en skriftlig
kommentar till samtliga ingiende poster.

Kyrkoridet gavs mcijlighet till frigestund.

$ 126

Kyrkoherde Christofer Wilson redogiorde ltir iirendet varvid det bl.a.
framkom ftljande.

Ut6ver konstraktenliga
-slutfaktura pi 5 7o av det totala avtalade beloppet och
-faktura avseende uppr?ikningen enligt spanskt konsumentprisindex, vill
orgelleverantdren Gernhard Grenzig iiven lakturera, utdver inginget avtal,
20.000 euro + moms ftir htijda metallpriser.

Kyrkoridet diskuterade tilliiggsfakturan giillande hcijda metallpnser.

LO Landin yrkade pi att kyrkoridet inte betalar den icke kontraktsenliga
tilllggsfakturan pd 20.000 euro + moms. Kyrkoridet beslutade enhiilligt att
nlmnd till2iggsfaktura inte ska betalas.

Q r27

F6relig ltirslag frin fastighetsutskottet att kyrkoridet beslutar att
. Skjuta till 700 tkr i investeringsbudgeten for 2022 ftir niimnda

tilliiggsisolering.

Kyrkoridet diskuterade frigestiillningen och det fdrtydligades att ftireslaget
belopp pi 700 tkr iir belopp inklusive moms.

Kyrkoridet beslutade enligt lastighetutskottets Itirslag.
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Kyrkoherde Christofer Wilson ltiredrog iirendet och redogjorde fiir behovet
av att tilliiggsisolera ).tterveggen mellan glasfasaderna ltr att undvika
temperaturskillnader {tir den nya orgeln.
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$ r28

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist Iiiredrog [rendet.

Fdrelig ftirslag fran arbetsutskottet att kyrkor6det beslutar att
o godk?inna det i bilaga l, till protokollet giillande arbetsutskotrets

mdte den 22-08-30, ltireslagna uppdaterade arvodesreglementet och
. understella ordinarie kyrkofullmiiktige 2022 omndmnda reglemente

(bilaga l) ftir faststiillande.

Kyrkoridet diskuterade frflge st?i lln in gen.

Kyrkor&det beslutade enligt fastighctutskottels liirslag.

Onskemil framftirdes att kanslichefen ombesdrjer att en blankett, liir
ftitroendevalda, giillande yrkande p6 Itirr?iftningsarvode respektive
ers?ittning ltir Itirlorad arbets{ttrtjenst tas fram.

A t ro

Kyrkoherde Christofer Wilson Itiredrog status i projektet Vastertorps
etablering. Det konstaterades att inget nytt i nuliiget finns att rapportera
annat iin att kyrkoherden avser utse en projektgrupp, pA tjiinstemannanivA,
iiir att bevaka liiriindringar i omrAdet och uppvakta fastighetsiigare.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund.

$ 130

Kyrkoherde Christoler Wilson ftiredrog status i fastighetsprojektet Crdndal
och konstaterad att fastighetsutskottet beslutat att golvct iGrdndal ska siittas
igen samt att ett larm ska installeras. Det konstaterades att arendet
fortfarande ar att betrakta som ett 6ppet garantiiirende.

Kyrkoridet gavs mdjlighet till frigestund.
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$ l3l

Ir<iljande civrig frAga ftrel69.

l5 a. Kyrh,rirdar. Kanslichef Anna-Carin Ilolmqvist redogiorde itir det
behov avseende mandatperioden 2022 - 2025 som identifierats avseende att
revidera kyrkoridets tidigare beslut, enliS $ 9 vid konstituerande
sammantriide den l6 december 2021 och $ 100 vid sammantrade den l7 maj
2022, gdllande utniimningen av kyrkviirdar i H[gerstens ftirsamling.

Kyrkoradet beslutade (bilaga 2) att fbr niimnda mandatperiod,
-utse Lisen Andersson till kyrkviird i ltirsamlingen.

Diirut<iver anmdldes att Per Larsson inte blivit kallad tilt
kommunikationsutskottets senaste m6te.

$ r32

Kyrkoherde Christofer Wilson laste avslutningsvis en bibeltext ur femte
Mosebok kapitel l5 verserna 7-l I .

Ordliirande Carita Stenbacka Tenezakis tackade alla niirvarande liir deras
engagerade deltagande samt Iiirklarade m6tet avslutat.
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HAGERSTE Bila 1

ARVODtr,SRIGLEMtrNTE
ftir Svenshn I(yrl<an Hiigerstelr

lexJertr 2022
fnsts+iilltl+v-I(ydo{deta020- fnststiilld av KyLko

Arvoden och ersettningar till ftirtroendevalda rn.fl.

1 $ Vill<a omfattas av reglemerrtet

Reglementet omfattar ftiftrcendevalda som utsetts till ledamdter, ersettar€ och ordftirande i
beslutande och verkstiillande organ

Reglementet omfathr even ersathing till ftirtrcendevalda revisorer, utskott/arbetsgrupper som
kyr*orddet viiljer samt till kyrkverdar och utsedd ansvarig for lcyrkliga handlingar

2 $ Typer sv arvoden och ersfittningar

Arsarvode
Sammantrddesarvode
Arvode vid ftirrithing
Arvode till kyrkvdrdar
Brsdttning fiir ftirlorad arbetsftirtjinst
Traktamenten och reseersettningsr
Utlegg ftir dvriga kostnader

Arsarvode utgos till:
Kyrkofirllmliktiges ordfiirande, vice ordfiirande och andm vice ordfiirande (om sAdan [r vald)
Kyrkoridets ordfiirande, vice ordErande och andra vice ordfiirande (om sidan iir vald)
Ordftirande ftir utskott
Budgetberedningens old6rande
Kyrkorldets ledamoter och ersethrc
Itirtroendevalda revisorer
Kyrkvlirdar utsedda 8v lqrkolddet.
Ansvarig ftir kyrkliga invcntarier utsedd av kyrkoddet

KyrkorAdet kan bevilja ordfiiranden i arbctsgrupper som valts ftir en [ingre period lrsarvode
motsvamnde belopp fiir utskottsordfiinndc.

Arvode till valnimnd utges under valiret med hsawode ooh sammantrddesarvode till
valndmndens ordftirande samt fiir sammantriiden Aret iunan valAret. Ftir dvriga ledamdter och
ersiitlare i valnemnden utges sarnmantriidesarvode firr sammantleden under valAtet samt fiir
sarnmantreden erct innan val6ret.

Svensl<a lcyrlcan,f,',
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,N4



HAGERSTEN BIIaga 1

Svensl<a l<yrl<an,{;,

Uppdreg % a'prisbasbelopp
Arsarvode kyrkofulhniiktiges ordftilande ll,5;/o
lLrsarvode kylkofiillmiitdiges vice ordf. 5,7 o/o

.frrsarvode fiiftrocndevalda Ievisorer 8,7 %
Arsarvode $rrkorldets ordftirande 2O,O%

Arsarvode $rr*orldets vice ordf. ll,3 o/o

Arsarvode, ledamot i kyrkorid 5,5 %
Lrsarvode, emdttare i lcyrlordd 4,3 %
I'malvode arbetsutskottets odf. 2O,O %
ilusarvode, ledamot i alb. utskott llp%
r4.rsarvode, ordf. i 6vriga utskott 5,0 o/o

Mdtesarvoder 1,2 %
Arsarvode ansv. lcyrkliga inventarter l3,l%
Kyrkverd, per fiirretbing 1,2 o/o

rutgir till kyrkofullmiiktige, kyrkordd, utskott och budgetberedning.

Sammantr€desarvode utges vid samlrrantriide ddr protokoll ftirs

Med fiinenningsawode avses deltagande i:
a) fiilhandlingmedpersonalorganisation,
b) dverldggning med annat kyr:kligl, konrnunalt eller statligt orgal,
c) resa med anleduing av fiintittning,
d) besiktning eller inspektion,
e) kongess, konferens, ilformationsm6te ooh kurs eller
f) annan sammankomst ddr den fdrtroendevalda/fiirtroendevalde utsetts som
representant.

I det fal I (l t' iste oDr n rhcr(;hk^Drct vid .laltAorn i ffi' rntlnino hctxl flSde
ulovel fiilTiittningsarvode. iiverl

s) ersittrl n o fiir' t'<illorad arbetsinkornst

3 $ Arvodeg4gte.13q29!g!!ygp;[!!gi4g-storlelr

Ax-. snnnrntfildes- och kttrhviirdsut otla

.A.rs;,er+edo-ee$sanrmantriides- och lc.vrkviirdsawode utg&r fi'An innevarande Im
prisbasbelopp.
Beriikniugen gtirs euligt arvodet/prisbasbeloppet och avrundas uppAt till niirnraste 10-tal
konor.

Om den son: uppbiir Arsawode avglr urrder rrandatperioden, ftirdelas awodet mellan den
avgiende och den nytilltredds utiften arrtalet tjinstg6ringsmlnader uuder det aktuella AIet.
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Svensl<a l<yrkan.ll,
HAGERSTEN Bilaqa 1

Ar den sorn uppbfir irsaryode fridrindlarl att fullgdr.a sitt uppdrag under en samrnanhdngande
peliod liinge An tre minader, ska arvodet minskas 16r den frdnvarande i motsvaraude mf,n
och istiillet utgl till den som firllg6r' uplldraget i hans eller hennes st6lle.

Fiit't'iiltningsffeode t csttlklive ersii t,int fi;r fih,lot dtl ot.lretsliirlitinsl

ftil riittn ings0r'vode utgil n)e(l 0.5 oZ av ilnevnr0rrde rlrs plisbasbelopp, uel tirnnre sonr utgdr
fti rr'?it tn in tid. (lock hdsst ersiiltn nlotsvarande siu limnral uer daq,Is

Som ftiniittrringstid rtiknas bortovaro frin bostaden. det vill sdga fnin nvftild frln bostnden till
hernkonrst.

Fdrriittningsarvode utsrr ej urellan klockan 22.00 -06.00.

Ersettnins tltsllr ftir verifi emd ftirriittninsstid

Brsiittning fiir fiirlorad arbetsfiirtjanst utgAr med faktiskt styrkt belopp till den som deltagit i
fiiriittning vid dennes ordinarie arbetstid.

Fdl egenfiiretagarc utgtrr ersdttning med belopp motsvarande av F6rsiikingskassan faststdlld
inkomst, Till gmnd fiir elsd.ttningen ska den ftirtroendevaldas inkornst ligga med ett tak pd 50
000 kr per mdnad.

Fdrtroeudevald ska skvndsamt inkonrlra med rrndellag. giillande fiirrdttninesaryode och
ersdthrine fdr fdrlorad albets fiirt iiinst . till ftirsamlinsens Itiuehaudldseare

4 $ Utbetallirrg av arvodc

Utbotalning av lrsarvode sker i december
Utbetalning av sammanh'ddesarvode sker i juni och december
Utb€talning av arvode till kyrkviirdar sker ijuni och december
Utbetalning av arvode ftir arbete med kpkliga inventarier sket i december

Utbetalning av awode ftir ftirtroondevalda revisorer sker i juni
Utbetalning av erslttning fiir fiirlond arbetsftirtjinst sker ldpande under iret
Utbetalning av traktamente, reseeislttning samt utliigg fiir 6vriga koshtader sker ldpande

under drct

I-m*j-eel+i+evemb*+a+j€ffiree*lemlCe-e+meil-*Anlttnohn#lii$srst-os{t$stiir
efl -mff r+ff-dsltfl tit?*€elttrti*a+dette

t6r{-6odam*b€tfl}t+ingerrligFevof,"

Urdellac ftil' utbetalnin s hnlvfrrsvis av sanrrnantliidesatvoden ko mef att inhfimtns frAn

urotokollen f<il kvrkoftrlhniiktiee. kyrkorid. utskott och budgetberedlline.

5 $ Tlalrtamente och reseersittnirg

I
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HAGERSTE

Tmktamentc och rcscersdttning utges vid sammant*ide sller fciuittning utanf<ir fiircantlingens
griinser. Beslut om utbetaluing ay haktamente eller reseersiittning ska ske i AU iruran resa och
ptotokollfotas fiir att kunna utbetalas. Fdrtoendevald ska skyndsamt inkomma med kvitton
och underlag till ftirsamlingens kinehandliiggare.

6 $ Utliigg ftil iivriga kostrrnder'

Svenslca kyrl<an {,

Den som i samband med fullgtimndet av sitt uppdrag dsamkas sdrskilda kostnader, erhAller
erstithing med belopp som av AU pr<ivas som skdliga.
Ftirtroendevald ska slcyndsaurt irrkomma med kvitton och underlag till tbrcarulingens
ldnehandliiggare.

7 $ Frdgol om tolkning oclr tilltimpling av dessa bestemmelser avgors av lcyrkorldets
atbetsutskott.

i',r t,v/
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Ililaga 2

Fdrteckning - Kyrkviirdar i Higerstens ftirsamling mandatperioden 2022-2025,
i enlighet med beslut i $ 9 vid kyrkoridets sammanrade den l6 december 2021,

$ 100 vid kyrkoridets sammantrade den I 7 maj 2022 och g I 3 I vid kyrkoridets
sammantrride den l3 september 2022

Kyrkviird:
Lisen Andersson
Eva Beijer,
Tita Bergqvist,
Kristoffer Edlund,
Michael Eye,
Maria Green,
Lukas Hammar,
Stig Johnell,
Barbro Kirvall,
Agneta Landin,
Per Larsson,
Maud Eriksson Lindberg,
Greta Ldnn,
Kerstin Malmgren,
Kaya Alander
och
Carin Odquist.

Distrikt:
Grindal
Mdlarhdjden
Mdlarhdjden
GrOndal
GrAndal -KvartersWkan
Grdndal
Griindal
Uppenbarelsekyrkan
Uppenbarelseltyrkan
Mdlarhdjden
Mdlarhbjden
Uppenbarelsekyrkan
Grdndal
Uppenbarelsekyrfutn
Grdndal

Uppenbarelselgtrkan
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