
Svenska kyrkan II-
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde med Mellösa
kyrkoråd tisdagen den 24 maj 2022, 19.00 i
Mellösa församlingshem

Öppnande § 66:2022
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
klockan 19.00. Jukka Laan' håller en kort andakt.

Upprop § 67:2022
Ordinarie ledamöter: Margaretha Mannfeldt, Orvar Karlsson,
Carina Olsson, Jukka Laari, Claes Arvidsson, Torbjörn Borg,
William Kohlström och Kristina Lundgren
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson och Birgitta
Andersson
Ersättare: Hans Andersson, Annika Arvidsson och Kjell Helmersson,
Anmält förhinder: Mari-Louise Andersson, Anders Herrnanson,
Tuula Ilvonen och Bengt Karlsson
Frånvarande: Margareta Lovén och Torbjörn Löfgren
Övriga: Örjan Edman (sekreterare

§ 68:2022

Dagordning Dagordningen godkänns.
Justering § 69:2022

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Torbjörn Bor
Dag som ovan
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Torbjörn Bor? :
Genomgång av f'g. § 70:2022

protokoll Genomgång av föregående protokoll, som läggs till handlingarna
DELGIVNINGAR § 71:2022
Tackkort Ett tackkort har inkommit från Bertil Andersson, ett tack till alla som

deltog i musikalen ”Jakten på den försvunna psalmskatten” den 24 april.
Revision Revisionsmöte har genomförts och revisorerna hade inga påpekanden

gällande den ”Intem kontroll- iakttagelser från årets granskning”, samt

”Iakttagelser från årets bokslutsgranskning
Personalärenden § 72:2022

Intervjuer är genomförda med den tilltänkte kyrkoherdekandidaten,
Fredrik Lundkvist. Domkapitlet kommer att hålla intervjumed honom
den 30 maj.

MBL- § 73:2022
förhandlingar Fackförbunden är kallade till MBL-förhandling den 31 maj, gällande

kyrkoherden'änsten.
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Delegeringar § 74:2022
Inget att rapportera

Beslutsärenden:
Extra KR

§ 75:2022
Kyrkorådet beslutar
ATT kalla till extra kyrkoråd den 14/6 klockan 19.00, i Mellösa
församlingshem.

_Övriga ärenden

Lägesrapport
§ 76:2022

0 Jukka har deltagit på Kris och beredskaps möte med Stiftet.
o Sillunch planeras till onsdag 22/6 kl 12.
o Budgetgruppen har halt möte, fondsparande bör ses över och

planeras för.
0 Informerades om behovet av takrenovering av Kyrkans Hus.
0 Lönesamtal ska hållas med personalen och facken ska kallas.
0 Kyrkvärdsträñ'har genomförts. Det saknas kyrkvärdar.
0 Födelsedagskalas med stor uppslutning har genomförts.
0 Körens 100 års-jubileum firades med musiker och körsångare.
0 De flesta verksamheter för denna termin är avslutade. Det finns

funderingar på att hålla i gång verksamheterna något längre, att
kanskemer anpassa sig till skolans terminer.

0 Det pågår arbete för att upprätthålla så god servicenivå som

möjligt under sommarsemestrarna.

Ekonomi § 77:2022

Örjan Edman föredrog ekonomisk rapport för perioden januari-april
2022. Resultat och balansrapport, samt verksamhetsuppiöljning. Inga
större avvikelser att rapportera.

Hjälp av
förtroendevalda

§ 78:2022
Under bruksmarknaden, 17/9 1 1-17, behövs personer som kan hjälpa till
i Café i Kyrkans hus och nere på Bruksområdet. Carina Olsson, Kristina
Lundgren, Claes Arvidsson, Anders Hennanson och Margaretha
Mannfeldt anmäler sig.

Guidning av
Mellösa kyrka

§ 79:2022
Det saknas guider till några tillfällen: 16/7, 17/7, 24/7 och 30/7. Kristina
Lundgren amnäler sig till den 16/7 och 17/7. Övriga två tillfällen
behöver personer som kan hjälpa till.

Mötets avslutande § 80:2022
Ordförande tackar för deltagandet och avslutar mötet klockan 20:10

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-06-01
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