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Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 19 januari 2021

Öppnande

Mötet hölls digitalt över Teams/telefon
§ 1:202]

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00

Kyrkoherden börjarmötet med en kort andakt.

Uppron
§ 2:202]

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

Övriga: Örjan Edman (sekt)

Dagordning
§ 3:202]

Tillägg: val av ersättare efter Jörgen Isaksson till Bygg- o
fastighetsutskottet samt deltagande i gruppen för
Lokalförsöijningsplanen.
Övriga ärenden: Borttag av dubblett b/c VoU samt tillägg av punkt
gällande vilka som Anne-Christine kan intervjua till nästa
församlingsblad. Dagordningen godkänns.

Justering
§ 4:202]

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Bengt Karlsson.

dag som ovan

Å ,
_2

Angelika Lövgren/ oåoärande gdman / sekreterare

Justeras

Bengt Karlsson
Genomgång av fg.
protokoll

§ 5:202]
Protokollet ñân den 15 september lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR § 6:202]
Tackkort har inkommit från Nils Johansson i samband med

församlingens uppvaktning på hans födelsedag.

Redovisningsräkning gällande kyrkoavgiñ och ekonomisk utjämning har
inkommit gällande utbetalningsåret 2021. Totalt 4 934 605 kronor, varav
338 294 kronor i ekonomisk utjämning. (Dnr F 2021-221)
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Redovisningsräkning har inkommit gällande begravningsavgitten på
totalt 2 171 549 kronor. (Dnr BV 2021-14: 1)

KAE har utbetalats gällande uppdateringen av VoU Mellösa kyrka, med
49 000 kronor. (KAE 2020-1 :9)

Församlingen har beviljats bidrag(KUB) till renovering av Hälleforsnäs
kyrkamed 100% av totalkostnaden, dock högst 280 000 kr, ur uppstått
överskott inom 2020 års ram. (F 2020-53:3)

Personalärenden § 7 :2021
Parterna har kommit överens om ett ”märke” fr 0 m april 2021 på 3,5%.
En retroaktivitet ska gälla fr 0 m november 2020, förutom för
Kommunal som redan har en retroaktivitet fr 0 m november på 400
kronor i månaden.

MBL-förhandl. § 8:202]
Inga MBL-förhandlingar finns att rapportera.

§ 9:2021
Delegeringar Inga delegeringar att rapportera.
BESLUTSÄRENDEN § 10:2021
Upphandling av
projektledare Kyrkorådet beslutar

ATT upphandling av projektledare ska ske löpande för varje projekt,
gällande VoU av Mellösa kyrka, och att frågan återremitteras till AU,
för att sedan beslutas i ett senare kyrkoråd.

AU återkommermed vilket projekt som ska prioriteras och hur och vad
som ska ingå i en upphandling av projektledare.

Ersättare efter Jörgen § 11:2021
Isaksson Jörgen Isaksson har avsagt sig alla sina uppdrag i Mellösa församling

Socialdemolcratema har förslag på Bengt Karlsson i Bygg- och
Fastighetsutskottet samt att Angelika Lövgren ska ingå i gruppen för
arbetet med Lokalförsöljningsplanen.
Kyrkorådet beslutar
ATT välja Bengt Karlsson till Bygg- och Fastighetsutskottet.

__
ATT välja Angelika Lövgren till gruppen för Lokalförsörjningsplanen.

öVRIGTÃRENDEN § 12:2021
Lägesrapport Anne-Christine berättar om läget när det gäller restriktioner och

verksamheternas omställning för att passa dessa. Våra gudstjänster får
besökas av max 8 personer, inklusive personal. På begravningar kan det
vara 20 personer, exklusive personal. I Kyrkans hus är det p g a av
utrymme begränsat till 10 personer på begravningar.
Vi kan inte längre hyra ut våra lokaler till fler än 8 personer.
Bamverksamheten börjar som vanligt v 3, förutom Klapp & Klang som
inväntar lättande regler.
Ungdomsgården och Ungdomskvällen börjar vecka 3. Där gör
restriktionema att vi inte kan ta emot årskurs 7-9 på Ungdomskvällen.
Konñrmandema kommer att börja med distansundervisning.
Gudstjänstema kommer att livesändas eller törinspelas.
Vuxenkören kommer att delas upp i mindre grupper och delta i
förinspelade gudstjänster.
Sorgegruppen kommer att träffas.
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Lokalf'orsorjnmgs-
planen

Ekonomisk rapport

Lekmannaledda
gudstjänster

Intervju

Anders Hermansson berättar om arbetet med Lokalförsörjningsplanen.
Arbetsgruppen har träffats en gång. Nästa gång ska de gå igenom ett
utkast till Omvärldsbeskrivning. En beskrivning som för övrigt också
ska överensstämma och uppdateras i nästa upplaga av
Församlingsinstruktionen. Örjan Edman ska ta fram en långsiktig
prognos gällande intäkter och kostnader. Intäkterna kommer att bygga
på den prognos som vi använder i budgetarbetet och som vilar på siffror
från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)

Örjan Edman gick igenom prognos för 2020, som verkar visa på ett
resultat kring dryga 800 tkr.
Vi har högre intäkter framförallt på Prästlönetillgångar som inte är
budgeterat. Lägre kostnader på arbetsgivaravgiften, då vi hade 4
månader i våras med lägre avgift p g a regeringens lättnad mot
arbetsgivare. Emma Karlssons föräldraledighet var inte budgeterad, så
den har också bidragit till lägre personalkostnader. Sedan den uteblivna
budgeterade löneökningen fr 0 m 1 april 2020 påverkar också
personalkostnaden. En begränsad utbildning p g a pandemin.
Det egna kapitalet beräknas till ca 14 miljoner kronor, 2 miljoner över
målkapitalet.

Församlingen brukar försöka ha två lekmannaledda gudstjänster per år.
En snabb blick på planeringen visar att nästamöjliga dag är den 2 maj.
Anne-Christine ser vidare på detta och så tar vi upp det på kommande
KR

Anne-Christine kommer att intervjua olika personer i församlingen och
söker någon/nâgra i KR. Detta ska bli en liten sammanställning i nästa
församlingsblad. \ \

Mötets avslutande
§ 13:2021

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.10.

Justering kungiort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2021-01-29


