
SAMMANTRIiDE SPROTOKOLL

KYRKORADET Sammantrddesdatum
Svenska kyrkan Hdgersten 2022-ll-15

Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan, 2022-l I - l5 kl. 19.00

Beslutande Christer W ik, o rdfdran de
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Thomas Hogberg,
Ing-Marie Gidloof
Carita Stenbacka Tenezakis
Ann-Marie Str<imberg
Olivia Bernmalm,
Lena Eriksson,
Lars Bergh,
Lars Richter
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson, Kyrkoherde.

Ovriga ndrvarande Katrin Wic6n,
Isak Ohrlund,
Yvonne Stromberg,
Agneta Landin,
Anna-Carin Holmqvist, kanslichef & sekreterare,
Boel Dirke ($$ 149-ls0),
Martin Blomquist ($$ 149-150).

Justerare Ann-Marie Stromberg och

Lars-Olof Landin
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Justeringens plats
och tid

Underskrif'ter

Forsamlingsexpeditionen, Uppenbarelsekyrkan,
frin tisdagen den 29 november klockan 13.00

/l/l
Paragrafer
149 - 164

Justerare
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$ 149

Kyrkoridets ordforande Christer Wik hiilsade samtliga viilkomna till
sammantrddet och forklarade detsamma oppnat.

F<ireliggande forslag till dagordning faststiilldes efter att
sammantrddespunkten Pres entation fdrs aml ingens musikverl<s amhet inledde
m<jtet och ovriga punkter foljdriktigt omnurnrerades samt foljande punkter
15 a Laddstolpar
15 b. Postgdng utskick
lades till under ovriga fr6gor.

$ lso

Kyrkorddets ordlorande hiilsade organistema Boel Dirke och Martin
Blomquist vdlkomna.

Boel Dirke och Martin Blomquist foredrog forsamlingens musikverksamhet
varvid bl.a fiiljande belystes.

- K<irverksamheten i respektive distrikt. Det noterades att ca. 600
personer sjunger i kor inom ftirsamlingens korverksamhet.

- Konserter. Det noterades att ett rikt utbud av konserter inom ett
flertal genre hfllls under 6ret inom ramen for ftirsamlingens
konserfverksamhet.

- Erfarenheterna av den nya orgeln i Uppenbarelsekyrkan. Det
konstaterades att den nya orgeln fungerar mycket viil och har blivit
ett riktigt lyft for orgelverksamheten inom fiirsamlingens
musikverksamhet.

Boel Dirke och Martin Blomquist gav uttryck for den tacksamhet som finns
hos ftirsamlingens musiker lor den satsning pfl musik som gors i Hdgerstens
forsamling.

Kyrkoridet gavs mojlighet till frigestund.

Kyrkoridet uttryckte sin uppskattning civer den omndmnda
musikverksamheten samt tackade varmt for en bra fbredragning.

$ lsl

Upprop forriittades.

I de fr6nvarande ledamciterna
Raimond Molander,
Marianne Nord,
Kaya Alander och
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Erik Brostr<ims stiille,

intriidde ersdttarna

Thomas Hogberg,
Lars Bergh,
Olivia Bernmalm och
Lena Eriksson.

$ 1s2

Till att justera dagens protokoll utsigs
Ann-Marie Str<imberg och
Lars-Olof Landin.

Protokollet hills tillgdngligt for justering frin tisdagen den 29 november
2022klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarelsekyrkan.

$ 153

Forelig justerat protokoll frin kyrkorfldets foregiende ordinarie
sammantrdd e 2022 - | 0 - I I .

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

$ 1s4
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Justering

Protokoll
frin
tidigare
kyrkorid

ProtokollJusterade protokoll lorelig frin

Arbetsutsko ttet 2022 - | I -0 l,
Placeringsgruppens/Arbetsgruppen for medelforvaltning 22-l 1 -01

respektive
Fasti ghetsutskottet 2022-1 0 -0 6.

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

Kyrkoridet gav kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att skicka ut till
samtliga i kyrkoridet, underlaget till $ 84 Behovsprovning priisttjiinst, i

Arbetsutskottets protok oll 2022-1 1 -01 .

Lars Olov Landin anmiitde att Placeringsgruppen/Arbetsgruppen for

medelsforvaltning inhiimtar offerter och kommer att ha ett presentationsmote

med tvi externa forvaltare den 28 november i syfte att avge en rapport till
Arbetsutskottet (AU) gdllande forvaltningen av ftirsamlingens lingfristiga

kapital, vid niista mote i AU den 29 november.
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$ 15s

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om ftirsamlingens verksamhet
utifrin sin infor motet utsdnda rapport. Vid genomgingen omndmndes bl.
antalet aktiva in-och uttrdden per I november 2022 diir det noterades att
uttrddesnettot per omndmnt datum tir liigre iin siviil 2021 som 2020.

Vidare noterades gSllande personal att en kartldggning visat att forsamlingen
dr overbemannad vad avser kyrkliga handlingar. AU har ddrmed beslutat
h6lla en komministertjiinst vakant over viren flor att ffi tid att utvdrdera vilka
behov en iterbesdttning kan tdnkas svara pi och mojliggora ett okat
engagemang av volontdrer. Det noterades dven att l8-23 oktober ordnades
Kulturveckan i Grondals kyrka. Tre anordnade konserter var mycket vdl
besokta.

Kyrkoridet noterade rapporten

s ls6

Kyrkoherde Christofer Wilson erinrade om sitt uppdrag giillande Hdgerstens
fiirsamlings familjeridgivning och redogjorde Itir innehillet i infor motet
utsdnd pm i 5mnet.

Kyrkoridet diskuterade drendet varvid bl.a. foljande frigestiillningar restes
betriiffande Kyrkans fami lj eridgivn i ng.

o hur gir den forhtijda egenavgiften pi 800 kr, om forsamlingen 6r s.k
avtalsforsamling, ihop med lagen om valfrihetssystem (LOV),

o vad itar sig ndmnda familjeridgivning att utfora fiir samtal som kan
anses vara generosare 6n de samtal som godkdnns av LOV,

. hur ges mojlighet till tolkar.

Kyrkoridet beslutade givet ndmnda fr6gestiillningar att iterremittera drendet
till kyrkoherde Christofer Wilson for ytterligare utredning.

$ 1s7

Kyrkoherde Christofer Wi ls on foredrog drendet.

Forelig forslag fr6n Arbetsutskottet att kyrkoridet beslutar att
fiirsamlingskollekterna under januari - maj 2023 skatillfalla angivet
iindamil i enlighet med infor mcitet utsdnd forteckning (bilaga l).

Kyrkoridet beslutade enligt arbetsutskottets forslag.

Ledamoten Asa Karlsson yrkade pi en oversyn av hur ofta det ska vara
mojligt att soka diakonala medel inom Hdgerstens florsamling.

Kyrkoridet biftill yrkandet och hdnskot frigestdllningen till arbetsutskottets
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Kostnad ftir
fuktlarm
Grondal

$ ls8

Kyrkoherde Christofer Wilson foredrog drendet och konstaterade att detta iir
en tillkommande kostnad giillande iterstiillandet av det fuktskadade rummet
i Grrindal, ut<iver det garantiiirende som fiireligger.

Forelig forslag frin arbetsutskottet att kyrkoridet fattar beslut
o gdllande inkommen infor motet utsdnd offert avseende kostnaden ltir

fuktlarm Grondal.

Kyrkoridet gavs mojlighet till fi'Agestund.

Kyrkoridet beslutade anta den inlor rnotet utslnda offerten pi 38 575 kr
inklusive moms.

s 1s9

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde for bakgrunden till infor motet
utsdnd offert giillande kostnad 2023 for armaturer i Miilarhojdens kyrka samt
behovet av att kyrkoridet tar stiillning till niimnda offert.

Kyrkoridet gavs mojlighet till fiigestund.

Kyrkoridet beslutade att anta offertens kostnad pb 371 895 kr. inklusive
moms, inom ramen for befintlig budget2023.

$ 160

Kyrkoherde Christofer Wilson foredrog status i fastighetsprojektet Grondal
och konstaterad att arbetet pitgir med att sdtta igen golvet i det tidigare
fuktskadade rrirelserummet. F<irhoppningen 6r att arbetet ska vara
fiirdigstiillt innevarande vecka.

Kyrkoridet noterade rapporten

$ 16r

Kyrkoherde Christofer Wilson foredrog status i projektet Vdstertorps
etablering. Det konstaterades att betrdffande Viistertorp har ingen utveckling
iigt rum sedan foregiende sammantrdde i kyrkoridet.

Kyrkoridet noterade rapporten och pitalade vikten av det fortsatta arbetet
med en etablering i Vdsttorp snarast miste iterupptas. Kyrkoherden gavs i
uppdrag att snarast tillsiitta den projektgrupp pi tjiinstemannanivi som ska

Offert
armaturer i
Mdlar-
hojdens
kyrka ir
2023

Renovering
Grondal
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bevaka foriindringar i omridet och uppvakta fastighetsdgare.

s 162

Ingflende skrivelser

l. Swedbank Robur - sammanst2illning sparande jul-sep 2022

Kyrkortdet noterade inkommen skrivelse.

$ 163

Fdljande ovriga frflgor florelig.

p. 15a Laddstolpar.

Kyrkoherde Christofer Wilson anmdlde att di fastighetsutskottet beslutat
inhiimta en omarbetad utokad offert inkluderande laddstolpar for
Uppenbarelsekyrkan, Brf Sommarhojden och Grondal kyrka och ndmnda
offert fiirst efter bidrag frin Naturvirdsverket ligger inom ramen ftir
budgeterade 338 tkr, si kommer avtalet som tecknas att villkoras av att
Naturvirdsverket beviljar bidraget.

Kyrkoherde Christofer Wilson informerade om att i ndmnda avtal behover
initialt anges det pris som ska gdlla vid tankning av el vid laddstolparna.
Siv:il det initiala priset som det fortlopande priset behover tdcka
Itirsamlingens kostnader for den silda elen.

Kyrkoridet diskuterade frigan.

Kyrkoridet beslutade ge kyrkoherde Christofer Wilson i uppdrag att sflviil
initialt som lopande ta fram ett fiirsdljningspris som ger kostnadstdckning
ftir sflviil forbrukad el, administrativ avgift till laddstolpsleverantoren som

investeringskostnaden for laddstolpama.

Punkten fijrklarades omedelbart justerad.

p. l5b Postgdngutskick

Ann-Marie Str<imberg anmdlde det flterkommande problemet med att det

fusiska utskicket av material infor kyrkoridets sammantrdden, till vissa
ledamoter i kyrkoridet, vid upprepade tillfiillen dr forsenat eller inte
levereras.

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist konstaterade att det fysiska utskicket
sker samma dag som det elektroniska utskicket gors, genom att utg6ende
post ldmnas i en och samma postlida for distribution till samtliga ledamoter
och ersdttare i kyrkoridet. Problemet foreligger dlrmed hos utdelande
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Samman-
triidet
avslutas

Det noterades vidare att vissa ledamoter och ersdttare alltid f6r niimnda
utskick i tid och att det finns mottagare som enbart vill ha utskicket per
fysisk post och inte via e-post.

Kyrkoridet beslutade hiinskjuta frigan om utskick till kyrkoridet och dess

postg6ng, till en diskussion i arbetsutskottet.

$ 164

Ordforande Christer Wik tackade alla ndrvarande ftir deras engagerade

deltagande samt forklarade motet avslutat.

w cl_)
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Bilaga I

Svenska kyrkan *
STOCKHOLMs STIFT

DOMKAPITLFI

Dnr DK 2022-0013
Bilaga $ 91

CIRKULAR
2022-06-ts

Oversikt tiver riks-, stifts- och ftirsamlingskollekter i Stockholms stift flr 2023 samt
anvisningar ftir anstikan till ny stiftskollekt

R : rikskollekt, S : stiftskollekt, F : forsamlingskollekt

H:\AUl{U221l0l\Protokott\BilagaAF<irsamlingskollekterJan_Maj2023.doc

SIFISKANSLIEI Klara Sti'dra Kyrkogata I, Box 16306, I03 25 Stockholm
Tfn 08-508 940 0O E-post sthlm.stift@venskakyrkan.se
wvwv.sven ska kyrka n. se/stoclho I msstift

Datum Stin- eller helgdag Tvp Andamfll

Januari
I Nyirsdagen F Diakoni

6 Trettondedag jul R Act Svenska kyrkan
(slut iulkampani)

8 I stindagen efter trettondedagen IM

l5 2 sondagen efter trettondedagen F Act Svenska kyrkan

22 3 sondagen efter trettondedagen R Svenska Bibelsdllskapet

29 4 sondagen efter trettondedagen R Svenska Kyrkans Unga

Februari
5 Kyndelsmiissodagen

(Jungfru Marie kyrkogingsdas)
S Stiftelsen Unga Kvinnors Vdrn

t2 Sexagesima F Diakoni

t9 Fastlagssondagen R Act Svenska kyrkan
(start fastekampanien)

22 Askonsdagen Frivillig Act Svenska kyrkan

26 I srindagen i fastan S Kyr*ans SOS

Mars
5 2 sondagen i fastan BRIS

t2 3 sondagen i fastan R Act Svenska kyrkan
(del av fastekampanjen)

t9 Midfastosondagen Diakoni

26 Jungfru Maria beb6delsedag R Svenska Kyrkans Unga t/z

Sveriges Kyrkosingsfo rbtnd t/z

d,tr dV

F
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April
2 Palmsondagen R Act Svenska kyrkan

6 Skiirtorsdag F Abrigo

9 Piskdagen S Angaza Wornen Center

l0 Annandag pisk R Act Svenska kyrkan

l6 2 s<indagen i pisktiden S F<ireningen Ny Gemenskap

23 3 s<indagen ipdsktiden R EFS

30 4 s<indagen i pisktiden F Act Svenska kyrkan

Mai
7 5 s<indagen i pisktiden R Sveriges kristna r6d

14 Brinsondagen S Kyrkans familjer adgivning Stockhohn

l8 Kristi himmelsf;irds dag R Svenska Kyrkans Unga t/z

SALT. barn och unea i EFS %
2t Sondagen fore pingst R Act Svenska kyrkan

28 Pingstdagen S Svenska Kyrkans Unga i Stockholms
stift

29 Annandag pingst Frivillig Utgflr

dr Lvt w>


