
Svenska kyrkan 'I'
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid extra sammanträde med
Meilösa kyrkoråd tisdagen den 14 juni 2022,
19.00 i Mellösa församlingshem

§ 81:2022
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
klockan 19.00.

§ 82:2022
Ordinarie ledamöter: MargarethaMannfeldt, Orvar Karlsson,
Carina Olsson, Jukka Laari, Claes Arvidsson, , Torbjörn Borg,
Anders HermansonWilliam Kohlström och Kristina Lundgren
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson
Ersättare: Birgitta Andersson, Hans Andersson, Annika Arvidsson,
'mala Ilvonen och Torbjörn Lövgren.
Anmält förhinder: Mari-Louise Andersson, och Bengt Karlsson
Frånvarande: Kjell Helmersson ochMargareta Lovén.

Övriga: Örjan Edman (solneterare)

Dagordning
§ 83:2022

Dagordningen godkänns.
Justering § 84:2022

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs CarinaOlsson
Dag som ovan

MargarethaMannfeldt Ordförande Örj/ an / Sekreterare

Justeras

[634th1 0/7707
Carina Olsson

Genomgång av fg.
protokoll

§ 85:2022

Genomgång av föregående protokoll, som läggs till handlingarna
DELGIVNINGAR
Taekbrev

Prästlönetlllgingar

§ 86:2022
Ett tackbrev har inkommit från Bertil Andersson. Ett tack till
Församlingen, Kyrkokören, Mariakören och musiker för körens 100-

åriga jubileumskonsert lördagen den 14 maj 2022 i Mellösa kyrka.
Tack till församlingens kyrkomusiker Lena Karlsson för hennes

engagemang och arbete med verksamheten.
Tack för uppvaktningen på jubileumskonserten förmina 72 år i kören.

Årsredovisning för 2021 har inkommit från Prästlönetillgångar i
Strängnäs stift. Mellösa församling kommer att få en utdelning på
99.100 kronor. (Dnr F 2022-31)
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Personaliirenden § 87:2022
Domkapitlet har beslutat
att förklara Fredrik Lundkvist behörig till tjänsten

att avge följande yttrande: Domkapitlet ñnner, vid en samlad bedömning
mot bakgrund av församlingens sökproñl och domkapitlets kriterier, att
Fredrik Lundkvist är lämpad för tjänsten (Dnr F 2022-21 )

MBL- § 88:2022
förhandlingar MBL-förhandling har skettmed Vision och KyrkA, angående

anställning av kyrkoherde Fredrik Lundkvist. De hade inga synpunkter,
utan önskade församlingen lycka till med den nya kyrkoherden.
Kommunal Ost och Lärarförbundet har tackat nej till förhandling.
(Dnr F 2022-32)

Delegeringar § 89:2022
Inget att rapportera

Beslutsärenden: § 90:2022
Anställning av ny Kyrkorådet beslutar
kyrkoherde ATI' anställa Fredrik Lundkvist som kyrkoherde, fr 0m 1 augusti 2022.
Anställningsform § 91:2022

Kyrkorådet beslutar
ATT formen för anställningen ska vara en tillsvidareanställning av
Fredrik Lundkvist

Avslut av § 92:2022
tjänstgöring för Kyrkorâdet beslutar
Jukka Laari ATT Jukka Laaris anställning som kyrkoherde upphör 31 juli 2022.
Beslutsârenden: § 93:2022
Val av Då Fredrik Lundkvist börjar sin tjänst som kyrkoherde fr 0 m 1 augusti
firmatecknare 2022, så blir det nya ñrmatecknare och behörigheter hos bankerna.

Kyrkorädet beslutar
ATT fr 0 m 1 augusti 2022 till firmatecknare och att företräda Mellösa
församling utse Fredrik Lundkvist , Margaretha
Mannfeldt- samt Örjan Edman , två i
förening.
Denna rått innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda
föreningen gentemot Swedbank AB och Sörmland Sparbank samt att
utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i iöreningens
internetbank.

Fullmakt bank § 94:2022
Behörighet Kyrkorâdet beslutar
internetbanken ATT fr 0 m 1 augusti ge FredrikLundkvist_

garetha Mannfeldt _ och Örjan Edman _& fullmakt att två i förening teckna Mellösa församlings konton hos
Sörmlands Sparbank och Swedbank AB.
Kyrkorâdet beslutar
ATT ovanstående 3 personer ska vara behörighetsadminisn'atörer för
församlingen i intemetbanken, tvåi förening.

Kyrkoherde till § 95 :2022
diverse utskott och Kyrkorådet beslutar

grupper ATT kyrkoherde, Fredrik Lundkvist, fr 0 m 1 augusti ska ingå i följande
utskott och grupper.

0 Löne- och arbetsutskottet
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Budget- och taxeutskottet

Bygg- och fastighetsutskottet

Representant till årligt möte

Inventarieansvarig
Atteatordning § 96:2022

Kyrkorâdet beslutar
ATT anta den ñ'amlagda attestordningen. Dnr 2022-30

Motioner

Tillstånd från
Länsstyrelsen

§ 97:2022
På senaste kyrkofullmäktigemötet remitterades tre motioner vidare till
AU och Kyrkorådet. Motionema har inkommit ñ'ån Anita Andersson,
Mari-Louise Andersson och William Kohlström.

- Namnbyte av församlingen (Dnr F 2022-34)
0 Arvodesregler (Dnr F 2022-35)
- Återöppnande av kyrkan i Hälleforsnäs (Dnr F 2022-33)

Dessa ñ'âgor kommer att tas om hand till höstens förstamötemed AU.

Länsstyrelsen har gett tillstånd för ingrepp i fornlämningsområde. Bygg-
och Fastighetsutskottet fortsätter sitt arbetemed att utredamöjligheten
till solpaneler.
(Dm F 2022-10)

Mötets avslutande § 98:2022
Ordförande tackar för deltagandet och avslutarmötet klockan 19:25

Justering kungiort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-06-15

6% MM


