
Svenska kyrkan' 
MELLÖSA FÖRSAMLING 

Oppnande 

Protokoll fört vid sammanträde med Mcllösa 
församlings kyrkofullmäktige tisdagen den 5 

november 2019 Kyrkans hus, Hälleforsnäs 
§ 10:2019 

Ordföranden hälsar alla hjärtligt välkomna och förklarar sammanträdet 
öppnat klockan 19.00. 

Dagordning § 1122019 

Kyrkofullmäktige godkänner dagordningen. 

Upprop § 1222019 

Ordinarie ledamöter: Nils Johansson, Margaretha Mannfeldt, 
Carina Olsson, Anita Andersson, Bertil Andersson, Birgitta Andersson, 
Hans Andersson, Marie-Louise Andersson, Claes Arvidsson, 
Torbjörn Borg, Jörgen Isaksson, Bengt Karlsson, Torbjörn Löfgren och 
Ulf Pettersson 
Anmält förhinder: Emma Karlsson, Kristina Lundgren, 
Louise Treschow, Anders Andersson, Tuula Ilvonen, Erik Leonards och 
Anita Lundin 
För ordinarie ledamot tjänstgörande ersättare: Pernilla Andersson 
och Kjell Helmersson 
Ersättare: Anders Hammarqvist 
Frånvarande: Anders Iwerbo och Morgan Waermö 
Övriga närvarande: Anne-Christine Yström och Örjan Edman (sekr) 

Justering § 13:2019 
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Claes Arvidsson 
och Jörgen Isaksson 
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Claes Arvidsson Jörgen Isaksson 

Kungörande § 14:2019 
Kyrkofullmäktige förklarar sammanträdet kungjort i laga Ordning. 

Revisor § 15:2019 
Kyrkorådet har under § 96:2019 behandlat frågan om auktoriserade 
revisorer för räkenskapsåren 2020-2023 och föreslår kyrkofullmäktige 
att revisorer för den perioden ska vara KPMG. 
Kyrkofullmäktige beslutar 
ATT välj a KPMG som revisorer för räkenskapsåret 2020-2023. 
Jörgen Isaksson och Anita Andersson reserverar sig mot beslutet.
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Straffavgift § 16:2019 
Kyrkorådet har under § 9712019 behandlat fi'ågan om att ta ut en 
straffavgiñ om 1500 kronor, i de] fall städning av uthyrda lokaler inte 
skett på ett tillfredställande sätt och eñer gällande regler. 
Kyrkofullmäktige beslutar 
ATT straffavgiften ska vara 1500 kronor, enligt kyrkorådets förslag. 

Taxor 2020 § 17 :2019 
Kyrkorådet har under § 98:2019 behandlat frågan om att höja timtaxan 
till 450/tim, för utförda arbeten på kyrkogården. 
Kyrkofullmäktige beslutar 
ATT timtaxan för utfört arbete på kyrkogården höjs till 450/tim. 

Arrenden/avtal 
2020-2024 

§ 18:2019 
Torbjörn Löfgren och Marie-Louise Andersson lämnar mötet under 
denna punkt, p g a jävsituation. 
Anders Hammarqvist går upp som ordinarie under denna punkt. 
Kyrkorådet har under § 99:2019 behandlat frågan om förändrade 
arrenden/avtal 2020-2024, gällande avtal underhållet av vägen ner till 
sjön, vid Mellösa kyrkogård (2800/ år), samt arrendet för skoltomten, 
Mellösaby 2:24(4) i Mellösa (22500/år). Båda arrendena gäller Flen 
kommun. Arrendena höjs årligen med KPI 
Kyrkofullmäktige beslutar 
ATT avtal om underhållet av vägen ner till sjön ska vara 2800/ år med 
indexupprälcning 
ATT arrendet för skoltomten ska vara 22500/ år med indexuppräkning 

Överskott- och 
underskott 2019 

§ 19:2019 
Kyrkofullmäktige beslutar 
ATT beräknat överskott får täcka uppkomna underskott i årets bokslut 

Budget 2020 § 20:2019 
Kyrkorådet har under § 10022019 behandlat budgeten för 2020 och 
föreslår kyrkofullmäktige att fastställa förslaget till budget för 2020 
Kyrkofullmäkti ge beslutar 
ATT fastställa det framlagda förslaget till budget 2020. 

Kyrkoavgift § 21:2019 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag 
ATT kyrkoavgiñen blir oförändrad, 1:43/skattekrona, för år 2020, 
exklusive stiñsavgiñen som beräknas blir 0:04/skattekrona 

Nettobudget be- 
gravuiugsväsendet 

§ 22:2019 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag 
ATT fastställa begravningsverksamhetens budget med ett 
nettokosmadsunderlag på 2 118 000 kronor. 

Avslutning § 23:2019 
Ordförande tackar kyrkofullmäktiges och förklarar sarmnanträdet 
avslutat klockan 19.18 

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2019-11-12 7/


