
Svenska kyrkan 'E-
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde med Mellösa
kyrkoråd tisdagen den 19 april 2022, 19.00 i
Kyrkans hus, Hälleforsnäs

Öppnande § 51:2022
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat klockan
19.00. Jukka Laari håller en kort andakt.

Presentation av § 52:2022

personal Emma Karlsson, Ann-Marie Kvamström och Lena Karlsson håller en kort

presentation om sig själva och den verksamhet som de bedriver i församlingen.
Upprop § 53:2022

Ordinarie ledamöter: MargarethaMannfeldt, Orvar Karlsson,
Carina Olsson, Jukka Laari, Claes Arvidsson, Torbjörn Borg,
Anders Hermanson och William Kohlström
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson
Ersättare: Birgitta Andersson, Hans Andersson, Annika Arvidsson
och Torbjörn Löfgren.
Anmält förhinder: Mari-Louise Andersson, Kristina Lundgren,
Kjell Helmersson och Tuula Ilvonen.
Frånvarande: Bengt Karlsson ochMargareta Lovén.
Övriga: Örjan Edman (sekreterare) och Arne Lundberg (begravningsombud)

§ 5422022

DagordLing Dagordningggodkänns efter att 14 b utgår och ersätts med Solcellsinfo.
Justering § 55:2022

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljsWilliam Kohlström

Dag som ovan
,1 /

argaretha Mannfeldt / Ordförande / Sekreterare

Justeras

William Kohlström

Genomgång av fg. § 56:2022

protokoll Genomgång av föregående protokoll. I föregående protokoll (§41 :22) skulle
också ha nämnts, att det förutom den nämnda gåvan på 1000 kronor, även har
inkommit en gåva från Bertil Andersson i december, på 1000 kronor till
församlingens musikverksamhet.

Begravnings- § 57:2022
verksamhetens Begravningsverksamhetens resultat uppgår till 253 946 kronor.

årsredovisning Utgående ackumulerat resultat: 315 060 kronor.

(Begravningsombudet Arne Lundberg lämnar mötet efter denna punkt).
DELGIVNINGAR § 58:2022
Gåva Ett tackkort har inkommit från Tuula Ilvonen, i samband med församlingens
2022 deltagande i hennes makes bortgång.
Personaliirenden § 5922022

Henrik Olsson har provanställts som kyrkogårdsarbetare på 75% under
perioden 2022-04-01 - 2022-09-30. Om allt faller väl ut är tanken att han
tillsvidareanställs från ochmed 1 oktobermed en årsarbetstid om 60%.



Svenska
MELLÖSA FÖRSAMLING

kyrkan+
Det har hitintills inte inkommit någon ansökan till kyrkoherdetjänsten.
Gruppen som håller påmed annonsen, ska träffas och försöka hitta en lösning
på hur nästa steg i processen ska vara.

MBIA'örhandlingar § 60:2022
Inget att rapportera.

Delegeringar § 61:2022
Inget att rapportera

Beslutsärenden: § 62:2022
Årsredovisning 2021 Örjan Edman föredrog årsredovisningen för 2021.

Kyrkorådet godkänner årsredovisningen för 2021 och föreslår
kyrkofullmäktige
ATT årets överskottpå 1 388 632 överförs till eget kapital.

Terminskort § 63:2022
ungdomsgården Terminsavgiften för ungdomsgården och ungdomskvällen har varit 50 kronor i

många år. Ett förslag från verksamheten är att det höjs till 100 kr/termin, fr 0 m
hösten 2022.
Kyrkorådet beslutar föreslå kyrkofullmäktige
ATT terminsavgiñen för ungdomsgården och ungdomskvällen ska vara 100
kr/terminmed start hösten 2022.

_Örvriga ärenden
Lägesrapport

Solcellsinf'o

§ 64:2022
Anne-Christine Yström hade sin avskedspredikan på påskdagens gudstjänst i
Mellösa kyrka.

Församlingens har besökts av Strängnäs stiñ för ett ”Ärligt möte”

Arbetsplatsen Mellösa församling är satt i blockad ä' 0 rn 29 april 2022 klockan
09:00. Blockaden gäller nyanställnings- och inhyrningsblockad, samt mer- och
övertidsblockad.

Claes Arvidsson och Jukka Laari rapporterade ñ'ân Bygg- och
Fastighetsutskottet om arbetet med att undersöka möjligheten för att installera
solceller på församlingens mark. Då marken gränsar tillmark som är

kulturskyddad såmåste ansökan till Länsstyrelsen göras. Gruppen fortsätter att
se vilkamöjligheter och förutsättningar det finns för att gå vidare med arbetet

kring solcellsinstallaton.
Mötets avslutande § 65:2022

Ordförande tackar för deltagandet och avslutarmötet klockan 20:37

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-04-26
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