
Svenska kyrkan 'I'
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde med Mellösa

kyrkoråd tisdagen den 18 januari 2022. i
Kyrkans Hus, Hälleforsnäs.

i ppnande § I :2022

Ordföranden hälsar alla välkomna tillmandatperiodens första kyrkoråd och
förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00. Anne-Christine Yström håller
en kort andakt.

Upprop § 2:202!
Ordinarie ledamöter: Margaretha Mannfeldt, Omar Karlsson,
Carina Olsson, Anne-Christine Yström, Claes Arvidsson,
Torbjöm Borg, Anders Hemmason, William Kohlström
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson
Ersättare: Torbjörn löfgren
Anmält förhinder: Mari-Louise Andersson, Kristina Imdgren,
Birgitta Andersson, Hans Andersson, Annika Arvidsson,
Kjell Helmersson. Tuula Ilvonen, Bengt Karlsson, Margareta Lovén.
Frånvarande: -

Övriga: Örjan Edman (sekt).

Dagordning
§ 3:2022

Dagordningen godkänns efter tillägg av att 213 blir Lägesrapport, övriga
punkter skjuts nedåt. Gruppfotograferings skjuts till ett senare tillñlle.

Justering § 4-.2022
Att jamte ordföranden justera dagens protokoll väljs William Kohlstmöm
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Genomgång av fg.
protokoll

§ 5:2022
Genomgång av föregående protokoll. Protokollet lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR
Avtackning

§ 6:2022
Anne-Christine Yström planerar för att i sambandmed någon gudstjänst
framöver, ha en avtaclminyvälkomnande för de förtroendevalda som har slutat

repsektive för de nya som börjat dennamandatperiod.
Personslircnden § 7:2022

En vaktmästartjänst på 50% ska utlyses så snart sommöjligt.
Ann-Marie Kvamström harmeddelat att hon för tillfället avser att jobba kvar
på 100% till dess hon fyller 67 år.
Anne-Christine Yström är sjukskriven till 50% under januari 2022. Nytt
läkarbesök i slutet av januari kommer att ge besked om hur det kommer att bli
fr 0m februari.

MBIABrhandlingar § 8:2022
Samtliga fackförbund har blivit inbjudna till förhandling gällande den nya
vaktmästartjänsten. Inga kom till förhandling, men de harmeddelat att de inte
lmr något att erinra.
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Delegeringar § 9:2022
Inget att rapportera

Beslutsärenden: § 1022022
Val av firmatecknare Kyrkorådet beslutar

ATT till firmatecknare och att företräda Mellösa församling utse Anne-
Chn'stine Yström MargarethaMannfeldt-samt Örjan Edman , två i förening.
Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen
gentemot Swedbank AB och Sörmland Sparbank samt att utse
behörighetsadministratörer och företagsanvändare i filmens internetbank.

Fullmakt bank § 11:2022
Behörighet Kyrkorâdet beslutar
internetbanken ATT ge Anne-Christine Yströn Margaretha Mannfeldt

och Örjan Edm fullmakt att två i
oremng tee naMellösa församlings konton ros r ormlands sparbankoch
Swedbank AB.
Kyrkorådet beslutar
ATT ovanstående 3 personer ska vara behörighetsadministratörer tör
församlingen i intemetbanken, två i förening.

Fullmukt § 12:2022
postöppnlng Kyrkorådet beslutar

A'IT en fullmakt Emmas från kyrkorådets ordförande, Margaretha Mannfeldt,
som ger pastorsexpeditionenmöjlighet att öppna ordförandens inkommande
post, för diarieföring och arkivering.
Dnr: F 2022-1

Attestordning § 13:2022
Kyrkorådet beslutar
ATT anta den ñamlagda attestordningen. Dnr F 2022-2

Val av löne- och § 14:2022
.rhetsutlkott Kyrkorådct besnltar

ATT till löne- och arbetsutskottet välja Anne-Christine Yström
Margaretha Mannfeldt, Orvar Karlsson samt Kristina Lundgren.

Val av repr. § 15:2022
årligt möte Kyrkorädet beslutar

ATT som representanter till Årliga mötet utse Anne-Christine Yström
MargarethaMannfeldt, Orvar Karlsson samt Kristina Lundgren.

Val av budget- och § 1622022
taxeutskott Kyrkorådet beslutar

ATT till budget- och taxeutskottet välja Anne-Christine Yström, Nils
Johansson, Anders Hermanson och Bengt Olsson. Samt adjungerade från
tiänstemannasidan välja Örjan Edman.

Val av bygg- och § 17:2022

fastighetsutskott Kyrkmådet “Slutar
ATT till bygg- och fastighetsutskott välja Anne-Christine Yström,
Claes Arvidsson, Anita Anderssou och TorbjömBorg_

Val av kyrkvärdar/ § 18:2022

gudstj iinstviirdnr Kyrkorâdet beslutar
ATT välja följande kyrkvärdar för åren 2022-2025
Birgitta Andersson, Tuula Ilvonen, William Kohlström, Marit Johansson och
Annika Arvidsson.
ATI' välja följande gudstjänstvärd för åren 2022-2025
Oljan Edman

Val av § 19:2022
inventarieansvarig Kyrkorådet beslumr
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A'I'l'väüaAnne-ChristineYström och BirgittaAnderssonsom
inventarieansvariga.

Val av skötsel för de § 20:2022

kyrkliga textilierna KNOW“WW
ATT Emma Karlsson och Ann-Mario Kvamström ansvarar för skötsel av
kyrkans textilia'.

Val av handhavande § 2122022

av lnventarletörteck- Kyrkorådet 5931““

ningen ATT Örjan Edman ansvarar för handhavandet av inventarietörteckningen.

Val av ombud till § 22:2022

ACT Kyrkorâdet beslutar
ATT till ombud iår Svenska kyrkans internationella arbete välja
Emma Karlsson.

Val av ombud till § 23:2022

SKUT Kyrkorådet beslutar
ATT till ombud lör SKUT, Svenska kyrkan i utlandet välja
William Kohlström och Anders Hammarqvist.

Ansvarig för visning § 24:2022

av kyrkan 2022 Som ansvarig för visning av kyrkan iMellösa under sommaren 2022 beshuar

kyrkorådet
ATT väljaMargarethaMannfeldt

Ting. ärenden § :5:202:
Lägesrapport Anne-Christine rapporterar om de regler som gäller kring pandemin.

Rapporterarockså omhurdet ärplaneratmedvåraverksamheterñrunga och

gamla.

Tystnadslöfte Samtliga närvarande ledamöter och ersättare har undertecknat ett

Tysnmdslölte (F 2022-3)

Församlingsblad Nya församlingsblad finns för distribution nästa vecka. Fördelning av

utdelningsdistrikten i Hälleforsnäs ska ses över.

Framtidsdag 23/2 MargarethaMannfeldt och Anne-Christine Yström ska se över vilka

förutsättningar som finns för en "framtidsdag”, gällande visioner och mål.
Detta iniör revidering av törsamlingsinstmktionen som bör blir klar till

kyrkofullmäktiges sammanträde den 31 maj.

Utbildning Inbjudan till utbildning för förtroendevalda har inkommit. De ska se över vilka
förtroendevalda datum som passar bäst.

Telefon/adresslista Uppdatering av telefon och adresslista ska göras.

Diverse dokument På församlingens hemsida finns nu dokument som arbetsordning, protokoll,
policys, reglemente, församlingsinsnuktion m m upplagd.

Mötets avslutande § 26:2022
Ordförande tackar för deltagandet och avslutarmötet klockan 20:40

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-01-28
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