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Protokoll fört vid sammanträde med '

Mellösa kyrkoråd tisdagen den 20 mars 2021 .

Mötet hölls digitalt över Teams/telefon samt några
i Mellösa församlinghem

Öppnande
§ 29:2021

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

Upprop
§ 30:2021

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

Övriga: Örjan Edman (sekt), Bengt Olsson(budget)
och Arne Lundbergåegravningsombud).

Dagordning
§ 31:2021

Tillägg: 14 d - brev från Markus Hultcrantz
14 e - Sommarguidning i Mellösa kyrka
14 f- Rapport SKUT, Anders Hammarqvist
Dagordningen godkänns.

Justering
§ 32:2021

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Bertil Andersson

WW //øv
Ange 1k Löv en/ rande Örjanáirman/sekreterare

Justeras

dag som ovan

Bertil Andersson
Genomgång av fg.
protokoll

§ 33:2021
Protokollet från den 2 mars lades till handlingarna.

Begravnings-
verksamhetens
årsredovisning

§ 34:2021
Begravningsverksamhetens resultat uppgår till 61 114 kronor.

Utgående ackumulerat resultat: 225 977 kronor.
DELGIVNINGAR § 35:2021

Tackkort har inkommit från Carina Olsson i samband med församlings
uppvaktning på hennes födelsedag.
Församlingens verksamhetsberättelse har inkommit. (Dnr F 2021-19zl)
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Ett stort tack riktas till Claes Arvidsson för det arkivskåp som han har
skänkt församlingen.

sommaren 2021

Personalärenden § 36:2021
Planen är att Maj-Britt Egrér ska avtackas i samband med
utomhusgudstjänst den 30 maj vid Mellösa Hembygägård.

MBL-förhandl. § 37:2021
Lönerna för 2021 är förhandlade med samtliga fackförbund.

§ 38:2021

Delegerin ar Inga delegeringar att rapportera.
BESLUTSARENDEN § 39:2021
Årsredovisning 2020 Örjan Edman föredrog årsredovisningen för 2020.

Kyrkorädet godkänner årsredovisningen för 2020 och föreslår

kyrkofullmäktige
ATT årets överskott på 813 043 kronor, Överförs till eget kapital.

Firmateckning § 40:2021
Då Maj-Britt Egrér snart slutar sin tjänst hos Mellösa församling, så
måste firmatecknare ändras.
Kyrkorådet beslutar
ATT till firmatecknare förMellösa församling, n o m 2021-04-21 utse
Anne-Christine Yström, Angelika Lövgren samt Örjan Edman, två i
förening.

Luftvärmepumpar i § 41:2021
Mellösa församlingshem Kyrkorådet beslutar

ATT ersätta de två trasiga luftvärmepumpama till en kostnad om 46'
Lokalförsörjningsplan - § 42:2021
Långtidsbudget Arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanen lägger fram en

långtidsbudget för Mellösa församling. (Dnr F 2021-18:3)
Kyrkorådet beslutar
ATT den framlagda långtidsbudgeten ska finnas med som underlag till
arbetet med framtagandet av en lokalförsörjningsplan för Mellösa
församling.

_ÖVRIGA ÄRENDEN § 43:2021
Lägesrapport Anne-Christine berättar om läget när det gäller restriktioner som inte har

ändrats nämnvärt i förhållande till den förra rapporten. Det digitala
arbetet fortskridermed livesända gudstjänster och förinspelade
kön'nslag. Sönnlandsbygden har i en artikel uppmärksammat
församlingens digitala satsning i körverksamheten.

Projektgrupp VoU En projektgrupp som ska arbetamed VoU-planen för Mellösa kyrka, tas
Mellösa kyrka fram efter att valet 2021 är genomfört.

VAL 2021 Arbetet med VAL 2021 fortgår. Valförrättare och röstmottagare har fått
utbildningsmaterial och länkar

Brev från Markus Markus Hultcrantz har inkommitmed ett mail där han funderar lite kring
Hultcrantz församlingens roll i försöket att bevara Kyrksskolan. Att kanske fungera

som huvudman. Markus kommer att bli inbjuden till nästa AU för att
lägga fram sina synpunkter. (Dnr F 2021-17:1)

Sommarguidning Församlingen avvaktar vilka beslut som kommer att tas gällande antalet
personer vid offentliga sammankomster. Därefter får eventuell planering
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av sommarguidning av Mellösa kyrka påbörjas. Margaretha Mannfeldt
har sagt att hon kan administrera detta.

SKUT Då Anders Hammarqvist hördes lite dåligt i sin digitala koppling, så
kommer han att skriva och skicka ut en rapport gällande SKUT.

§ 44:2021
Mötets avslutande Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.50.

Justering kunjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2021 -04-27


