
Svenska
MELLÖSA FÖRSAMLING

kyrkan -E-

Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 26 maj 2020

Öppnande

i Mellösa församlingsje,
§ 48:2020

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

Uppmp
§ 49:2020

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

Övriga: Örjan Edman (sekr),.

Dagordning
§ 50:2020

Dagordningen godkänns efter tillägg av punkterna 12 d, Bruksmarknad i
Hälleforsnäs. 12 e, Hjärtstartare. 12 f, Lägesrapport pandemi, 12 g, Val
2021.

Justering
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§ 51:2020
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Claes Arvidsson
da som ovan . ,
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Juste/as

Claes Arvidsson
Genomgång av fg.
protokoll

§ 52:2020
Protokollet från den 28 april lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR
Ansökan om bidrag
för valsedlar

§ 53:2020
En ansökan ñ'ån Centergruppen har inkommit om bidrag gällande
kostnaden för valsedlar VAL 2021. Kyrkofullrnäktige hanterar frågan
om ersättning för valsedlar på sitt möte i november.

Personalärenden § 54:2020
Emma Karlsson planerar att gå på barnledighet vecka 44.

Avtackning av Håkan Lundgren kommer att ske i samband med

utomhusgudstjänst på Hembygdsgården, söndag 7 juni, 11.00. Anmälan
görs till pastorsexpeditionen. Max 50 personer

MBL-förhandl. § 55:2020
Inget att rapportera

Delegeringar
§ 5622020

Inget att rapportera.
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BESLUTSÃRENDEN
Attestordning

§ 572020
En attestordning är framtagen när det gäller vem och hur attestema ska
ske i samband med leverantörsfakturor, tidrapporter och reseräkningar.
Kyrkorådet beslutar
ATT attestordning enligt Dnr F 2020-22 ska gälla

'('WRIGA ÄRENDEN
Lägesrapport
pandemi

Bruksmarknad 2019

Guidning 2019

Hjärtstartare

Lekmannaledd
_ggdstjänst

§ 58:2020
Kyrkoherde Anne-Christine berättar om vilka åtgärder som har vidtagits
i verksamheterna under den pågående pandemin. Alla gudstjänster har
visats via live-sändningar på Facebook och på vår hemsida. Fr 0 m
Kristi himmelsfárds dag och över sommaren, så är de flesta gudstjänster
planerade som ñiluñsgudstjänster. Barnverksamheten planerar att starta

upp sin verksamhet under vecka 36. Även körerna startar upp till hösten.
Vuxenkörens Övningar kommer att kunna ses över internet av de
körmedlemmar som fortfarande är hemma.
Anne-Christines förhoppning är att vi till advent och jul åter ska kunna
återgå till det ”normala”.

Vi vet i dagsläget inte om Bruksmarknaden kommer att bli av.
Församlingen har anmält sig till marknaden. Om den blir av så kommer
vi att behöva några stycken som kan hjälpa till. Jörgen Isaksson har
anmält sitt intresse.

I ochmed att hembygdsgården kommer att ha stängt i sommar, så
försvinner en stor del av underlaget för att kunna hålla meningsfull
guidning i Mellösa kyrka på lördagar och söndagar. Däremot kommer
kyrkan att vara öppen hela sommaren, måndag till torsdag, 10-15.
I samband med ”Musik i sommarkväll” den 28 juni och den 12 juli
kommer MargarethaMannfeldt att vara i kyrkan några timmar innan
konserterna börjar.

Anne-Christine kommer till budget 2021, att åska om ca 20.000 kronor
för inköp av en hjärtstartare. Tanken är att hjärtstartaren ska vara
stationerad i Sockenstugan. Den tas med till evenemang som t ex,
soppluncher och gudstjänster. Sedan får vi göra en utvärdering om det
behövs fler.

Det blir en lekmannaled gudstjänst den 20 september i Mellösa kyrka.

Mötets avslutande
§ 59:2020

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.00.

Justering kungort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-06-02

Margaretha Mannfeldt och Angelika Lövgren har anmält intresse.


