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Bcslutande

Gunilla Schdldstrom, ordfi)rand e
Bror Eriksson
Ing-Marie cidl66f
Asa Karlsson
Anders Wallner
Lars Richter
Marianne Nord
Agneta Landin
Marianne Themptander
Agneta Norberg
Ann-Marie Strtimberg
Carita Stenbacka Tenezakis
Christofer Wilson, Kyr koherde

Owiga niirvarande

Gunnar Karlsson
Kent Bjtirntjiim
Christer Wik
Raimond Molander
Tita Bergquist
Lars Bergh
Eva Beijer
Lars-Olof Landin
Stig Johnell
Kaya Alander
Anna Hedman Arpvall, sekreterare

Justcrare

Marianne Nord
Ann-Marie Str<imberg

Justeringens plats
och tid

F6rsamlin gsexpeditionen, Uppenbarelsekynkan,
frin tisdagen den 25 maj klockan 13.00.
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$62
Kyrkoridets ordftirande Gunilla Schdldstr6m h?ilsade samtliga
vdlkomna

till sammantriidet

Ftireliggande forslag

till

Oppnande

och forklarade det <ippnat.

dagordnin g faststiilldes.

$63
Upprop

Upprop fiirriittades.
Samtliga ordinarie ledamtiter var niirvarande.

$64

Till

att justera dagens

protokoll utsigs

Justering

Marianne Nord
och

Ann-Marie Strdmberg
Protokollet hills tillgiingligt fiirjustering frin tisdag den 25 maj
klockan 13.00 pi forsamlingsexpeditionen i Uppenbarelseky,rkan.
!i 6s
Fdrelag justerat protokoll frAn
sammanf ade 2021 -04 -20.

Ky'koridets foregiende ordinarie

Protokoll frAn tidigare

kyrkorid

Kyrkoridet beslutade att godkiinna och liigga protokollet
handlingama.

till

$66
Anna Hedman Arpvall gav en kort redog6relse fijr det ekonomiska Ekonomisk rapport
l2iget. Rapporten visar att vi ligger strax under planerad budget {iir
forsta tertialen 2021.

$67
Dokumentet "Diskussionsunderlaget och ftirslag till direktiv" till
lokalforsorjningsplanen diskuterades. Ftirsta punkten under rubrik

L)
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till direktiv andras till:

fdrsamling ska kunna utfdra sin grundldggande uppgift
och 6vriga uppgifter i tillgdngliga och dndamdlsenliga lokaler med
en ldngsiktig hdllbar resursanvtindning
Hcigerstens

F6rslag

till direktiv

Lok

a

I

fors <irj

nin

gsp I an

delges kyrkofulhniiktige den 3 juni.

$68
Planen Itir arbetet med verksamhetsplan och btdget 2022
faststiilldes.

Verksamhetsplan och
budget 2022

$6e
26
25

l
I

juni

juli
augusti

5 augusti

l2 september
26 september
3l oktober
7 november
2l november

Naturskyddsftireningen
F6rsamlingens diakoni
F<irsamlingens diakoni
Fdrsamlingens diakoni
BRIS
Frirsamlingens diakoni
Individuell Mnnniskohjlilp
Stadsmissionen
Frirsamlingens diakoni

Forsamlingskollekter
fren 2021-06-26 till
2021-t t-21

M6tet beslutade:

att faststiil la foreslagna lorsam l ingskol lekter fiir perioden 2021 -06 26

till

2021-1 1-21 ,

att ge kyrkoherden i uppdrag att tillse att niirmast mtijliga
ftirsamlingskollekt iindras till ftirmAn for ACT Svenska kyrkan och
uppropet om hjiilp till befolkningen i Gaza.

$70
Christofer Wilson beskrev bakgrunden till projektet digital
arbetsplats och gemensam IT plattform (GIP)

Mtitet beslutade
att tillsatta en grupp bestAende av Yonas Habtit, Christofer Wilson,
Yvonne Strcimberg, Marianne Halvarsson, Arura Hedman Arpvall
sammankallande, Sara Power, Lars-OIof Landin, Christer Wik, Lars
Bergh och Madelene Nylander Iiir att arbeta fram ett
beslutsunderlag till kyrkorAdet i oktober/november 2021.
Anna Hedman Arpvall kallar gn:ppen
m6nad.

till ett lijrsta m6te under maj

Ou

-

Digital arbetsplats och
GIP
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7t

kyrkoridets kommande dagordningar kommer det att finnas en
st6ende punkt kring fi)rsamlingens miljoarbete. Ett gr6nt och socialt
bokslut ska g6ras va{e Ar och infor 2022 kommer detta att vara en
inregrerad del av vir irsredovisning.
PA

M6tet beslutade att liigga Gront och socialt bokslut
handlingama.

Miljdarbetet och gront
bokslut

till

Arbetsutskoftet foreslir kykor6det att besluta att Svenska kyrkans
Hagerstens (organisationsnummer 252000-07 67 ) firma fran och
med 2021-05-01 tecknas av
kyrkorAdets ordfiirande Gunilla Schdldstrrim,
kyrkoridets vice ordfijrande Carita Stenbacka Tenezakis,
kyrkoherde Chris tofer lVilson,
Miilarhojdens kyrkas distriktspriist Ma gnus Fjellonan
och
Gr6ndals kyrkas distriktsprdsl Evamaria Lund,
tvi i forening.

Firmateckning

Samt att, jiimte ovanndmnda,

HR Anna Hedman Arpvall,
Ekonomi admini stratrjr Sara Arpvall
Ekonomi administrat<ir Charlie Jakob frdn 2021-06-14 2021-0930
och

IT-tekniker Yonds Habtit
iiger riitt att teckna Hdgerstens fiirsamlings bankkonton,
fiirening.

wi i

Motet beslutade enligt arbetsutskottet fiirslag
Punkten forklarades omedelbart justerad.

$73
Kgkoherde Christofer Wilson informerade om l2iget kring denna
riktlinje och att arbetet ar nu slutflort.

Information om
"riktlinjer och kriterier

vid sdkande av
ekonomisk hjiilp"
$74
Kpkoherdens rapport. Se bilaga

till

detta protokoll.

ev>

Kyrkoherdens rapport
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Kyrkoherde Christofer Wilson informerad ocksA om att den extra
fi:iskvirdstimme som alla anstiillda fiitt under perioden 2021 -01 - I 5
- 2021-06-30 di minga har arbetat hemifiAn &tergir till att vara en
timme frin 2021-07-01

Kyrkoridet onskar 6terrapportering niir det giiller kytkans
samarbete med polisen niir det giiller att liimna d<idsbud.

$7s
Fore[5g protokoll frAn
A rb

etsuts kottet

2 02

Ovriga protokoll

I -0 5 -0 3

Kyrkoridet beslutade att Iiigga protokollet till handlingama.

$76
Skivelser

Ingiende skrivelser

l.

Arsredovisning Kyrkans familjerAdgivning

2.

Stiftsfullmiiktige i Stockholms stift sammantriider
Den 3l maj sammantrdder Stiftsfullmtiktige

Utgiende skrivelser
Inga utgiende skrivelser

$77
Gunnar Karlsson tackade forsamlingen ftir blommor han ffitt i
samband med en olycka. Han mar nu bra.

Ovriga frAgor

Placeringsutskottets arbete har legat nere under pandemin.
Raimond Molander foreslAr att kansliet kontaktar de ftiretag som
tidigare fEtt anbudslorfrigan och bjuder in till mote i b<irjan av
oktober. Arbetet ska vara slutfiirt innan mandatperiodens utging.

Kyrkoridet 6nskar Atenapportering betriiffande ftirhandlingama
med Kpkans fami lj er&dgivning betriiffande g2il lande artal.

$78
Gunilla Schdldstrrim tackade alla niirvarande ltir deras deltagande
samt forklarade motet avslutat.

dN{>

Sammantriidet
avsIutas
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Hdgersten 2021-05-11

Kyrkoherdens rapport maj 2021.
Ftirsamlingstivergripande verksamhet
Ekonomi:
Anna Hedman Aryvall floredrar.
In- och uttrliden:
mlnad/intriide/uttriide

- 4 - 15
Feb-9 l8
Jan

Mars

5

April I 1
Tot:

-29

52
51

136

Netto: - 107 (medlemsfloriindring intriiden kontra uttriiden)
Analys. Sett pi helir brukar uttriidessiffroma ligga runt 1%o, i virrt fall ca 400 medlemmar.
Intriidessiffroma brukar ligga runt 60 totalt. Uttriiden har i regel sin topp under mars nar
deklarationema kommer och under oktober infi)r stoppdatumet 2 nov di sista dag fijr uttriide
infbr ndstkommande ir intriider. I ir b6r vi riikna med nigot hdgre utfadessiffior di det iir
k1,rkoval. Sett till forsta kvartalet ?ir detta ett normalAr.

Kyrkliga handlingar:
bokningsliiget iir fortfarande ovisst. De iindringar som annonserades infor 1:ajuni kan iirmu
inte utvdrderas. Hela personalstyrkan kommer att ha en stor personalsamling den i 9:e maj ftir
att diskutera hur dopstrategin ska anpassas efter de forutsattningar pandemin har skapat.
Personal:
Vaktm2istarl2irling har rekryterats intemt lor att ersatta vaktmastare som gir i pension till
h6sten.

Fdrberedelse fiir rekrlering av ny kommunikatdr inleds l7 maj.
Intervjuer av ny kanslichef sker i slutet av maj.

Verksamhetenr
Husmorsgruppen har inlett ett arbete med att registrera v&r livsmedelshantering hos
livsmedelsverket. I detta arbete ingar utbildning av personal, anpassning av k6ksrutiner och
kontinuerliga inspektioner.
Infor konfirmandsommaren dr planen att genomlora tvi liiger i juni och tve lager i august'i.
Infor juniliigret avser vi att anlita covidtest ftir samtliga deltagare och ledare inftjr avfleird.
Utforare iir Liikarlabbet som hj Zilpte oss med antikroppstestema ftirra sommaren. Detta
kommer att ge merkostnader, men vi har dnnu ingen offert att presentera. Min bedomning iir
dock att det iir en kostnad vi maste ta lor att vara troviirdiga som arrangorer.
RegnsbAgsnyckeln:
Den 2:a maj firades regnbigsgudstjiinst i Uppenbarelsekyrkan. Anders Wallner, KFM
ordfbrande, och undertecknad emottog regnbigsnyckel som ett tecken pi att Hiigerstens
Ftirsamling nu iir certifierad fiir sitt mingfaldsarbete. Det blev en vacker gudstjiinst som
ererade 663 visnin
i Facebook och 78 visnin ar i Youtube.
t
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Nu fortsiitter arbetet med vir handlingsplan for att battre friimja mingfald.

Miljtidiplomering:
Inget att rapportera

Arbetsmiljti:
Arbetsmilj6kommitt6n har antagit arbetsmiljopolicy for tiltf?illig och inhyrd persona[.
Vi utreder liir niirvarande ett tillbud diir en anstiilld kan ha smittats av corona i samband med
en kyrklig handling. Smittk?lllan misstiinks vara en person som ej tillh<ir ordinarie anstiillda.
Direktiv har gAtt ut till distriktschefer att corona-smitta pa arbetsplatsen ska behandlas som
allvarligt tillbud och sAledes anmiilas till arbetsmilj<iverket samt dokumeteras intemt i l0 ir.
GDPR:
inget att rapportera
Stift och kontrakt:
Biskopens prostmdte utreder ltir nZirvarande kyrkans stdd till polisen angiende civerliimning
av dddsbud. Undertecknad har i fiirsamlingens vdgnar svarat att vi kvarstir i detta arbete si
Iiinge som samtliga andra s<iderortsliirsamlingar medverkar. Skulle nAgon forsamling lamna
samarbetet grir vi det ocksi. Jag informerar om detta mer detaljerat vid kyrkoridets mote.

Kommunikation:
Vi producerar fortfarande mycket filmat material. Diirut6ver lorsdker vi ta fram bildmaterial
pi iildre dopbam som ett led i att marknadsfijra dopet for andra ildrar iin spiidbamsildem.
Viistertorpsgruppen:
Arbetsgruppen har setts vid tva tillf;illen. Kontakt med en potentiell lokalinnehavare ?ir
lormedlad och studiebes6k i befintliga nischkyrkor i stiftet iir planerade.
Verksamhetsplan/yttrande kommer att kunna levereras till KR:S junim6te.

Orgelprojektet progress:
Grenzing Studio har fett foriindringar i sina leveransitaganden och erbjudit oss
tidigareliiggaing av orgelmontering. P g a av andra fastighetsprojekt har vi avbojt detta och
efterfrigat leverans under den avtalade perioden fr o m maj 2022.

Lokalfiirstirjnin gsplan
Cruppen av anstiillda har sammantrett den 19:e april och utvdrderat det material som
inkommit. Projektet hiller tidplanen.
Christofer Wilson
Kwkoherde
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