
Svenska kyrkan IB-
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde*med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 28 april 2020

Öppnande

i Mellösa kyrka
§ 35:2020

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00 Kyrkoherden
börjarmötet med en kort andakt.

Upprop
§ 36:2020

Ordinarie ledamöter: Bertil Andersson, Kristina Lundgren,
Jörgen Isaksson, Margaretha Mannfeldt och Anne-Christine Yström.
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson
och Anders Hermanson.
Ersättare: -
Anmält förhinder: Angelika Lövgren, Birgitta Andersson,
Nils Johansson, Carina Olsson, Hans Andersson, Claes Arvidsson,
Anders Hammarqvist, Kjell Helmersson, Tuula Ilvonen
och Bengt Karlsson.
Frånvarande -

Övriga: Örjan Edman (sekr), Maj-Britt Egrér (ekonom i församlingen)
samt Arne Lundberg (begravningsombud).

Dagordning
§ 37 :2020

Dagordningen godkänns efter tillägg av punkterna 12 d, Bruksmarknad i
Hälleforsnäs. 12 e, Hjärtstartare. 12 f, Lägesrapport pandemi, 12 g, Val
2021.

Justering

/

§ 38:2020
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll
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Genomgång av fg.
protokoll

§ 39:2020
Protokollen från den 3 mars och 8 mars lades till handlingarna.

Begravnings-
verksamhetens
årsredovisning

§ 40:2020
Begravningsverksamhetens resultat uppgår till 164 863 kronor.

Utgående ackumulerat resultat: 259 695 kronor.
DELGIVNINGAR
Tackkort från Claes
Arvidsson

§ 41:2020
Ett tackkort har inkommit från Claes Arvidsson i samband med
församlingens uppvaktning på hans 70-årsdag.

Personalärenden § 42:2020
Camilla Petterson började sin anställning som kyrkogårdsföreståndare
den 6 april 2020.
P g a pågående pandemi så är det i nuläget osäkert på vilket sätt
församlingens avtackning av Håkan Lundgren ska ske.

MBL-förhandl. § 43:2020
Inget att rapportera
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Delegeringar
§ 44:2020

Inget att rapportera.
BESLUTSARENDEN
Församlingens
årsredovisning

§ 45:2020
Kyrkorådet godkänner årsredovisningen för 2019 och föreslår

kyrkofullmäktige
'ÃTT årets ;överskott på 358 340 kronor, överförs till eget kapital.

_ÖVRIGA ÄRENDEN
Info i nästa
församlingsblad
gällande Val 2021

Guidning Mellösa
kyrka 2021

Byggrapport 2019

Bruksmarknad 2020

Hjärtstartare

Lägesrapport
pandemin

Val 2021

§ 46:2020
Till nästa församlingsblad har de tre nomineringsgrupperna
sammanställt en informationssida gälande Kyrkovalet 2021. Nästa
församlingsblad gäller månaderna juni-september.

En listamed personer som kan hjälpa till vid sommarens guidning av
Mellösa kyrka, är så gott som klar. Frågan är hur pågående pandemi
kommer att inverka på guidningarna denna sommar. Vid nästa kyrkoråd
i maj, tas frågan upp om guidningen ska ske som vanligt eller om det
blir färre tillfällen, eller kanske inte alls. Det hänger lite grand ihop med
hur Hembygdsföreningen kommer att göramed sina evenemang i
sommar.

Från bygg- och fastighetsutskottet har en rapport presenterats gällande
vilka reparationer och underhåll som har gjorts på församlingens
fastigheter och mark. (Dnr: F 2020-20 och BV 2020-14)

Församlingens har anmält sitt intresse att delta i höstens Bruksmarknad i
Hälleforsnäs. Till nästa kyrkoråd försöker vi hitta frivilliga som vill vara
med och hjälpa till under den dagen.

Församlingen har genomgått en HLR-kurs. I samband med detta har
frågan uppkommit om hjärtstartare ska införskaffas. Till nästa kyrkorâd
tas frågan upp igen.

Anne-Christine Yström redogör för de förändringar som församlingen
har fått göra i sina verksamheter, p g a den pågående pandemin. I ett
tidigt skede så upphörde luncherna på Gjutaren och även församlingens
soppluncher i Mellösa och Hälleforsnäs. Innan påsk upphörde
kyrkokörenmed sina repetitioner. Sorgegruppen har också gjort
uppehåll. Barn- och ungdomsverksamheten har pågått, men terminen
slutar något tidigare. Konfinnationen är för tillfället skjuten på till
hösten, även så den tänkta konñrmationsresan till Polen som skulle ha

.orts i april. I möjligaste mån sänds gudstjänsterna live över webben.
När pandemin är över tror Anne-Christine att kyrkan och vi som
församling kan få en annan roll att spela, att kanske tillmötesgå andra
och nya behov som vi dagsläget inte riktigt ännu kan förutspå.

Bertil Andersson påminner om att nomineringsgruppema, senast till
hösten, måste ansöka om bidrag från församlingen för de valsedlar som
sedan ska tryckas upp inför valet hösten 2021.

Mötets avslutande
§ 47:2020 ,

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.45. /
Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-05-05 / /


