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Plats och tid Lilla salen i Uppenbarelsekyrkan,2022-12-13 kl. 19.00

Beslutande Christer Wik, ordliirande
Anders Wallner,
Asa Karlsson,
Thomas Hdgberg
Ing-Marie Gidl66f
Carita Stenbacka Tenezakis
Stig Johnell
Kaya Atander
Erik Brostr6m
Marianne Nord
Inger Kendel,
Lars-Olof Landin
Eva Beijer
Christofer Wilson. Ky rka he rd e.

dvriga ndrvarande Isak Ohrlund,
Yvonne Stnimberg,
Saara Fahmy,
OliviaBemmalm,
Lena Eriksson,
Lars Bergh,
Anna-Carin Holm qvist, kanslichef & sekreterare,

Justcrare Thomas Htigberg och
Lars-Olof Landin

Justcringens plats
och tid

F<irsamlingsexpeditionen, Uppenbarel sekyrkan,
frin onsda cn den 2l december klockan I 3.00.

Underskrifter

Ordliirandc

Paragrafer
165 - 183
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Jus

t+T



KYRKORADET
Svcnska kyrkan Hagcrsten

SAMMANTRADESPROTOKOLL
Sammantriidesdatum

2022-12-13
2(7\

Oppnande
och
faststiillan-
de av
dagordning

Upprop

Justering

Protokoll
frin
tidigare
kyrkorid

s l6s

Kyrkoridets ordfiirande Christer Wik hiilsade samtliga vdlkomna till
sammantradet och fiirklarade detsamma rippnat. Ordftiranden hiilsade alla
frin Lars Richtcr och anmhlde att Lars Richter kommer att uppvaktas med
en blomma ndr han kommit hem igen.

Fdreliggande fiirslag till dagordning faststiilldes efter att
fiiljande punkter
18 a Fastighetsforum -kort rapport,
18 b Julmiddag fi)rsamlingens medarbetare - kort rapport,
18 c Flytt frdn fiirsamlingen och
18 d Afternoon tea med samtal
lades till under dvriga frigor.

Upprop forrattades

I de frinvarande ledam<iterna
Raimond Molander,
Lars Richter och
Ann-Marie Strdmbergs stelle,

intridde ersdttarna

Thomas Htigbcrg,
Inger Kendel och
Stig Johnell.

Titl att iustera dagens protokoll utsigs
Thomas Htigberg och
Lars-Olof Landin.

Protokollet hills tillgiingligt fdrjustering fr&n onsdagen den 2l december

2022 klockan 13.00 pi kansliet i Uppenbarclsekyrkan.

s 168

Fiirelig ej fullstandigt justerat protokoll frnn kyrkor&dets fiiregtende

ordinaiie samman t ed" ZO2z'tl-tS. Det konstaterades att per dagens datum

dr sistniimnda protokol I justerat.

Kyrkoridet noterade det justerade protokollet och beslutade lagga detta till

handlingarna.
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Protokoll

Hiigerstens
{iirsamlings
familje-
ridgivning.

$ 169

F<irelig ojusterat protokoll frin Arbetsutskottet 2022-l l-29. Det
konstaterades att per dagens datum ar sistnamnda protokolljusterat

Justerade protokoll ftirelig fiin sammantriden i

Placeringsgruppens/Arbetsgruppen fiir medel{iirvaltning
2022-11-28 med S6derberg & Partner respcktive
2022- I I -28 med Lancelot.
Fastighetsutskott et 2022-l I -07 och
Kommunikationsutskottet 2022- I 0- I 8.

Kyrkoridet noterade dejusterade protokollen och beslutade liigga dessa till
handlingarna.

$ r70

Kyrkoherde Christofcr Wilson redogjorde ftir innehillet i inftir mdtet utsand
promemoria inklusive fiirslaget att erbjuda de som bor och vistas i
Itirsamlingen familjerldgivning inom ramen Iiir avtal med Kyrkans
familjer6dgivning Stockholm, som ett komplement til[ den kommunala
verksamheten.

Kyrkor6det diskuterade fiir och nackdelar med liirslaget.

Kyrkoridet beslutade godkiinna ftirslaget och teckna ett ettarigt avtal med
Kyrkans familjeridgivn ing.

\ l7l

$ 172

Kyrkoherde Christofer Wilson Iiiredrog iirendet utifran sin infijr mdtet
utsdnda promemoria och informerade om

- Frirst?irkning av distrikten som fiirsamlingsarbetets primera struktur.

Kyrko-
herdens
rapport

Organisa-
tions-
ftiriindring
Uppenbarel

i-lCtl

Kyrkoherde Christofer Wilson rapporterade om ftirsamlingens verksamhet
utifran sin infiir mdtet utsanda rapport. Vid genomgingen omniimndes b[.
personalgruppens hillning giillande vakanthillningen av
komministertj iinsten i Uppenbarelsekyrkan och erfarenhetema av
uppringningen av medlemmar under 30 rir i V?istertorp. Vidare noterades att
fijr framtiden ska den dterkommande punkten 'Tortsatt plocess
nybyggnation Mdlarhdj den " inkluderas i kyrkoherdens rapport.

KyrkorAdet gavs mtijtighet till frigestund.

Kyrkoridet noterade rapporten och lade den till handlingama.
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sekyrkan

Kollekr
policy

80/90/100
modellen

Samordningsgrupperna kommer att tas bort och ersdttas av
funktionella team fijr vissa frigor. Verksamhetsplan, milskrivning
och budget kommer att struktureras enligt Svenska kyrkans
kontoplan CRED:s verksamhetsindelning enligt gudstjanst,

undervisning, diakoni, mission och fiirsamlingsgemensam

verksamhet.

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist tillliirde att niimnda omstrukturering
bygger p6 att den gar att l6sa systemtekniskt vilket ir under utredning.

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde fiir iirendet, i enlighet med inlor
mtitet utsand promemoria giillande bemanning i Uppenbarelsekyrkans
distrikt, dvs. i personalbudgeten {iir Uppenbarelsekyrkan budgeteras {?ir tre
prdsttjdnstcr och en distriktschef. En priisttjiinst iir sedan tidigarc
vakanthillen under viren genom beslut i AU.

F<irslag fiirelig frin kyrkoherde Christofer Wilson, i infijr mtjtet utsand
promemoria, att kyrkoradet fattar ett inriktningsbeslut att
distriktschefstjiinsten omvandlas till en presttjanst och ersdtter den
vakanthillna tjiinsten.

Kyrkoridet gavs mojlighet till frigestund.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med lorslaget.

$ 173

Fdrelig uppdrag frin arbetsutskotrct et kyrkoherde Christofer Wilson att

utifrin giillande ordning fiir redovisning av kollekter och insamling vid
konscrter utforma en, infiir sammantriidet utsiind, kollektpolicy som

Iiireliiggs ky'koridet med en rekommendation frin arbetsutskottet att

omndmnd policy faststdlls.

Kyrkoridet diskuterade infrir motet utsend kollektpolicy och avliimnade ctt
{Etal redaktionella synpunkter.

Kyrkor&det bestutade godk?inna omnlimnd kollektpolicy i enlighet med

arbetsutskottets ftirslag inklusive de i Iiiregiende stycket omniimnda

redaktionella synpunktema (bilaga I ).

$ 174

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde ftir drcndet.

Frirelig liirslag frin arbetsutskottet att kyrkoradet beslutar att Hdgerstens

{iirsamling ska titliimpa 80/90/100 modellen i de fa[[ forsamlingen som

,1,-
rd 1!\



SAMMANTRADESPROTOKOLL
KYRKORADET Sammantriidesdatum
Svenska kyrkan Hiigerstcn 2022-12-13

arbetsgivare bed<imer detta vara mcijligt.

Kyrkoridet gavs mtijlighet till fragestund.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med arbetsutskottets Iiirslag.

s l7s

FtirelSg ftirslag frin arbetsutskottet avsecnde sammantrddesdagar i
kyrkoridet 2023 med rekommendation att godkenna fiireslagna
sammantrddesdatum giillande kyrkoridet (bilaga 2).

Kyrkoridet gavs mojlighct till fiigesrund.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med arbetsutskottets liirslag.

$ 176

Kyrkoherde Christofer Wilson redogjorde liir iirendet utifrin infilr m6tet
utsZint material.

F<irelig hemst?illan frin arbetsutskottet till kykoridet att fatta beslut om att
inleda processen med krigsplacering av personal.

Kyrkoridet gavs mdjlighet rill fiigestund.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med arbetsutskottets {tirslag.

$ 177

F6relig ftrslag fran Arbetsutskottet att kyrkoridet beslutar att
. Hegerstens fiirsamling tecknar avtal, mcd avtalsstart under januari

2023 med Lancelot Asset Management AB, i enlighet med inhiimtad
offert avseende aktiv v?irdepappersfiirvaltning,

o avsluta nuvarande v2irdepappers/fondinnehav per medio januari 2023
varefter Lancelot Asset Management AB i direkt anslutning brirjar
sin fiirvaltning.

Lars Olof Landin ftirtydligade an, inlbr mtitet utsiind , omnemnd offert frin
Lancelot Mangement AB inkluderar tv6 arvoderingsalternativ, ddr
bed6mningen er att det fbrsta altemativet dr att liiredra. Sistn?imnda
altemativ inneber ett fast arvode pi 0,625 % inkl. moms + rdrligt arvode pi
20 o/o om placeringen ger en <iveravkastning mot jiimfiirelseindex som utg<irs
av statsskuldvixelrantan + 3 oZ och diir eventuell underavkastning frin
tidigare 5r filrst m6ste tj?inas in fiire att rorligt arvode ska erliiggas.

s(7)

Samman-
tredesdagar
2023

Krigs-
placering
fiirsam-
lingens
personal

Val av

ftirvaltare
av vdrde-
pappers-

ftirvaltning
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Arbets-
gruppen ftir
medels-
ltiwaltning

Renovcring
Gr<indal

Vestertory

Kanslichef Anna-Carin Holmqvist tillforde, att det vid kontakter med
Stocklrolms stifi i iirendet framkommit, viktcn av att i avtalet reglcra alt
fiirvaltaren l<ipande fiirser fiirsamlingen med adekvata redovisningsunderlag.

KyrkorAdet beslutade i enlighet med arbetsutskottets fiirslag inklusive aft
viilja det i andra stycket iitergivna liirsta arvoderingsaltemativet.

5 r78

Forelig ftirslag frin Arbetsutskottet att kyrkoradet beslutar att

genomlysa och uppdatera skrivningarna i kyrkoridets arbetsordning
giillande Arbetsgnrppen ftir medelslorvaltning med avseende pi
sammansettning och mandat,
pcrmanent inriitta Kapitalmedelsgruppen/Arbetsgruppen lor
medelslorvaltning, med 4-5 personer varav en ord{iirande, som
tillsammans rned kanslichef har rntiten med kapitalfiirvaltare, skciter
fortl6pande rapportering till kyrkorAdet giillande den aktiva
fiirvaltningen samt initierar finansiella frigestiillningar att avhandla
med fiirvaltaren.

Kyrkoridct disk utcradc Arendct.

Kyrkoridet beslutade i enlighet med arbetsutskottets fiirslag och hiinskdt
iirendena liir vidare beredning i arbetsutskottet fiire behandling i kommande
kyrkorid.

$ 179

Kyrkoherde Christofcr Wilson Itircdrog status i fastighctsprojektet Cr6ndal
och konstaterade att golvet i det tidigare fuktskadade rummet er fZirdigstellt.

Kyrkoridet noteradc rapponen.

s 180

Kyrkoherde Christofer Wilson ftiredrog status i projektet Vastertorps

etablering i enlighet med infor mtitet utsiind rapport frin kyrkoherden. Det

konstaterades att i stallet for att samla arbetsgruppen ltir Viistertorp har

frigan diskuterats i ledningsgruppen. Avsikten iir au uti115n detta och de

synpunkter som inhiimtas frdn kyrkoridet fiira en diskussion i

arbetsutskottet.

Kyrkorider noterade rapporten och pitalade vikten av det fortsatta arbetet

med en etablering i Vesttorp s[arast meste gi frarnit och att det finns krafter

LW

Kyrkoriidct disk utcladc drendet.
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bland de fiirtroendevalda som bide har vilja och kr.rnskap att bidra med

$ l8l

Fdljande inkomna skrivelser forelig

l. Swedbank Robur - oktober 2022
2. ECPAT - julhilsning

Kyrkoridet noterade inkomna skrivelser.

$ 182

Fdljande 6vriga frigor fiirelag.

18 a Fastighetsforum -ko't rapporl. Marianne Nord infomrerade frin
Fastighetsforum 2022 och delgav att avkastningen pi priistl6netillgengarna
(Svenska kyrkans beniirnning pi dess tillgengar i skog, jord och mark) iir liir
15g, si pengama racker inte till ftir samtliga byggprojekt. Detta medftir att
Stockholms stift avscr att in{iira krav p6 siviil vird- och underhillsplan som
beloppsgriins {iir anstikningar giillande bidrag.

18 b Julmiddagen./6rsamlingens medarbetare - kor! rapport. Lars Olof
Landin anmiilde att arbctsutskottet inbjudits till irets julmiddag ftir
fiirsamlingens medarbetare och han deltagit som representant liir utskottet.
Lars Olof Landin konstaterade att julmiddagen var vil arrangerad och
stiimningen god bland liirsamlingens medarbetare.

18 c Flytt frdn fi)rsamlingen. Stig Johnell anmalde an han kommer an flyna
frin fiirsamlingen inom kort och avser kvarsti som ersettare i kyrkoradet
resterande mandatperiod men avgi som lcdamot i Hegerstens ftirsamlings
kyrkofullmiiktige.

18 d Afternoon tea med samlal. Asa Karlsson efterfrAgade hur kyrkoherden
Christofer Wilson resonerar kring framtiden giillande aktiviteten Afternoon
tea med samtal. Kyrkoherden Christofer Wilson konstaterade att
frAgest?illningen avser en verksamhetsfriga och informerade om att
distriktschefen Richard Rejsjti har i uppgift att se river frigan.

s r83
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Skrivelser

6vriga
frigor

Samman-
tredet
avslutas

Kyrkoherde Christofer Wilson liiste en bibeltexr ur Galaterbrcvet, 3 kapitlet.

Ordliiranden Christer Wik uppvaktade kyrkoherde Christofer Wilson och
kanslichef Anna-Carin Holmqvist med varsinjulg6va och tackade ftir deras
arbctc under verksamhetsarct.

Ordftirande Christer Wik tackade avslutningsvis alla niirvarande Iiir deras
engagerade deltagande samt ftirklarade m6tet avslutat.

w LV -1\
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l. Kollekter:
Kollekt beniimns insamling som iir beslutad av:
Kyrkostyrelsen. s k rikskolleh.
Domkapitlet i Stockholm, s k stiftskollekt.
Kyrkoridet i Hdgerstens frirsamling, s k fiirsamlingskollekt

Riks-, stifts- och ftirsamlingskollekter ska tas upp vid Iiirsamlingens huvudgudstjiinster viss
beslutad dag, eller om huvudgudstjiinst inte firas vid annan gudstjdnst denna dag.

Som kollekt i Hiigerstens fiirsamling riiknas de insamlingar som g<irs vid gudsdiinst i
fiirsamlingens kyrkor under sdndagar oavsett vilken tid gudsdtinsten firas.

Kollektviidjan som inkommer till fiirsamlingen gir till AU.

AU liimnar liirslag till KR som faststiiller fiirsamlingskollekterna ftir niistkommande period, i
regel halvirsvis.

Kollektviidjan och beslut diarieftirs tillsammans med protokollen.

Vid konfirmationsgudstj,inst pa annan dag iin siindag beslutar tjenstgtirande prest efter samtal
med gruppen vilket kollektiindamal som ska viiljas.

Skulle beslut om fiirsamlingskollekt ej vara fattat tillfaller kollekten fiirsamlingens diakonala
hjiilparbete eller ACT Svenska kyrkan.

lnsamlade kontanta kollekter redovisas i kollektboken.

Inkomna kollekter via SWISCH bokfijrs som kollekt endast under sdndagen.

2. lnsamlingar
lnsamling i samband med konsert elrer annan sammankomst i Hegerstens fiirsamring iir ej en

,7t, t*tu

I I

Kollektpolicy ftir Svenska kyrkan Higersten.

Insamlingar i samband med gudstjanster och andra kyrkliga sammankomster skerpe olika sdtt i
Hdgerstens liirsamling. Nedan klarg6r kyrkoridet vad som giiller fiir olika insamlingar, samt vem som

fattar beslut och hur de ska redovisas.
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SENAST UPPOATERAD

2022-12-13

kollekt, om inte annat har beslutats av kyrkoredet.
Insamlingen som sker i samband med konsert eller sammarkomst ska, om inte kyrkoradet
beslutat annat, tillfalla ftirsamlingens diakonala hjiilpverksamhet.

Kontanta medel till denna insamling redovisas pi en separat blankett.

lnkomna medel per SWISCH under stindagar siirskiljs frin kolleklindamrilet baserat pi vad

vilket klockslag som betalningen skett, eller vad som angivits i fritextrutan.

Ir <omna gAvor under veckan redovisas pa samma siitt som konsertinsamlingama.

Vid en konsert bOr den som hiilsar viilkommen anviinda beniimningen "konsertkollekt" fiir att

tydligg<ira skillnaden mot den vanliga kollekten.
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Bilaga 2

Faststiillda sammantriidesd ag r 2023

Datum

24 janrari

7 februari

28 februari

14 rnars

4 april

I 8 april

2maj

l6 maj

30 maj

( I juni

l3 juni

5 september

I 9 september

l0 oktober

24 oktober

(9 november

28 november

l2 december

Arbetsutskott

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkotullrniiktige)

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkorid

Arbetsutskott

Kyrkoriid

Kyrkotullmdktige)

Arbetsutskott

KyrkorAd
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