
Svenska kyrkan 'II
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde med Mellösa
kyrkofullmäktige tisdagen den 31 maj 2022

Öppnande
Mellösa församlingshem

§ 1 :2022
Ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar sannnanträdet
öppnat klockan 19.00.

Dagordning § 2:2022
Kyrkofullmäktige godkänner den framlagda dagordningen, med tillägg
om en informationSpunkt gällande rekrytering av ny kyrkoherde.

Upprop § 3:2022
Ordinarie ledamöter: Nils Johansson, Bertil Andersson.
Kristina Lundgren, Anita Andersson, Birgitta Andersson,
Mari-Louise Andersson, Claes Arvidsson, Tobrjörn Borg,
Watson Georg, Anders Hermanson, Tuula Ilvonen, Orvar Karlsson,
Torbjörn Löfgren, MargarethaMannfeldt och Carina Olsson
Anmält förhinder: William Kohlström och Britt-Mari Nordlander
För ordinarie ledamot tjänstgörande ersättare: -
Ersättare: Hans Andersson, Annika Arvidsson, Anders Iwerbo,
Bengt Karlsson och Ulf Pettersson
Frånvarande: Kjell Helmersson
Övriga närvarande: Örjan Edman (sekr)

Justering § 4:2022
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs
Torbjörn Löfgren och Torbjörn Borg

Dag som
ovan4/7/ 4 /1 -L

N/lslohansmn?
Ordiö de

Örj an/ Sekreterare

Justeras. C'Er5,.á'xn.. .Åh/gem. M? 6;"2362/Torbj'om Löfgren Torbjörn Borg

Kunüande
§ 5:2022

Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet kungjort i laga ordning.
Motioner § 6:2022

Det har inkommit tre motioner från William Kohlström,
Mari-Louise Andersson och Anita Andersson.
Motionerna remitteras till kyrkorådet för vidare beredning.

Sommarvatten § 7 :2022
Kyrkorådet föreslår under §48:2022 kyrkoñlllmäktige att fastställa
avgift för sommarvatten till några av kyrkans grannfastigheter.
Kyrkofullmäktige beslutar
ATT en avgift om 300 kronor/âr ska debiteras till Storgården, Mellangârden
och Nergården för det sommarvatten som distribueras via församlingens
bevattningssystem.
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ATT avgiften årligen uppräknas med KPI med oktober 2021 som basår.

ATT fastigheterna inte kan påräkna annan service eller underhåll av
pumparna än vad som krävs för kyrkans behov.
ATT vid ev. ny bevattningsanläggning ska ñ'ågan om gemensamt vatten
tas upp till förnyad prövning.

Årsredovisning § 8:2022
Kyrkorådet föreslår under § 62:2022 kyrkofullmäktige att fastställa
årsredovisningen.
Kyrkoihllmäktige beslutar
ATT fastställa årsredovisningen enligt kyrkorådets förslag.

Revision och fast-
ställande av
resultat och
balansräkning

§ 9:2022
Ordförande läser upp revisionsberättelsen för 2021.
Kyrkofullmäktige beslutar
ATT lägga revisionsberättelsen till handlingarna
Kyrkofullmäktige beslutar
ATT fastställa resultat och balansräkningen.

Ansvarsfrihet § 10:2022
På grund av jäv deltar inte följande personer i beslutet:
Margareta Mannfeldt, Carina Olsson, Orvar Karlsson, Mari-Louise
Andersson, Claes Arvidsson, Torbjörn Borg, Kristina Lundgren och
Anders Hermanson.
I enlighet med revisorernas förslag beslutar kyrkofullmäktige
ATT bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret
202 l .

Terminsavgift § 11 :2022
Kyrkorådet föreslår under §63:2022 kyrkofullmäktige att fastställa
terminsavgift för ungdomsgården/ungdomskvällama
Kyrkofhllmäktige beslutar
ATT tenninsavgiñen för ungdomsgården och ungdomskvällen ska vara
100 kr/termin med start hösten 2022. Om inte verksamheten inte pågår
till 100% anpassas avgiñen därefter.

Info om ny
kyrkoherde.

§ 12:2022
Kyrkorådets ordförande, Margaretha Mannfeldt, redogör för den process
som pågår för att rekrytera ny kyrkoherde. Det finns en sökande, Fredrik
Lundkvist, som först ska behörighetsprövas av domkapitlet. Däreñer
kommer ett extra kyrkoråd den 14 juni att ta beslut i frågan. Tjänsten är
tänkt att starta den 1 augusti 2022

Avslutning § 13:2022
Ordförande förklarar sammanträdet avslutat klockan 19.15 och önskar
ledamöterna en trevlig sommar.
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