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Öppnande

Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 25 maj 202; ....

Mötet hölls digitalt över Teams samt några i
Mellösa församlinghem

§ 45:2021
Ordföranden förklarar sammanträdet Öppnat klockan 19.00
Kyrkoherden börjar mötet med en kort andakt.

Upprop
§ 46:2021

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

Övriga: Örjan Edman (sekr)

Dagordning
§ 47:2021

Tillägg: 14 f- rapport SKUT
14 g - Lelcmannaledd gudstjänst /hösten
14 h - Valnämnden
Dagordningen godkänns.

Justering
§ 48:2021

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Birgitta Andersson

dag som ovan
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§ 49:2021
Protokollet från den 20 april lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR § 50:2021
Församlingen har gratulerat Kjell Helmersson på hans 90-årsdag.

Personalärenden § 51:2021
Maj -Britt Egrér kommer att avtackas i samband med en

utomhusgudstjänst den 20 juni vid Mellösa Hembygdsgård.
MBL-förhandl. § 52:2021

Inget att rapportera

Delegerinåar
§ 53:2021

Inga delegeringar att rapportera.
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BESLUTSÃRENDEN
Lokalförsörjnings-
planen - Målsättning

§ 54:2021
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige
A'IT anta Lokaltörsörjningsplanens målsättning (Dnr F 2021-18:4)

_ÖVRIGA ÄRENDEN
Lägesrapport

Kyrkskolan

Sommarguidning
sommaren 2021

Renovering
Hälleforsnäs kyrka

SKUT

Lekmannaledd
gudstjänst 19/9

Valnämden

§ 55:2021
Anne-Christine berättar om att verksamheterna har börjatmed sina
avslutningar, bl a så har bamgruppema i Hälleforsnäs avslutat med ett

uppskattat besök på Hop N Pop i Eskilstuna.
Den 6 juni kommer det att sändas en Livekonsert frånMellösa kyrka,
deltar gör församlingens körer och instrumentalister.
Konfirmationen kommer att ske sista helgen i september.
Planering för sommarens och höstens gudstjänster är gjorda.
En ny växel, Telia TouchPoint Plus, kommer att installeras den 1 juni.
Växelnumret 0157-60008 kommer att finnas kvar, men alla anställda
kommer även att få fasta nummeri serien 0157/ 15781 - 15786.

Claes Arvidsson rapporterar om det pågående arbetet med att följa upp
avtal och den information som juristen har lämnat. Arbetet fortsätter.

MargarethaMannfeldt fortsättermed administrationen kring
sommarguidningen av Mellösa kyrka. Kontaktmed Mellösa
hembygdsföreningen kommer att ske, så att öppettidema anpassas efter
deras verksamhet.

Mannes Måleri väntas inkomma med en offert om 220” gällande
underhåll av kyrkan i Hälleforsnäs. Ett tillägg på 40' har gjorts gällande
tvättning av taket. Nettokostnaden håller sig fortfarande väl inom
budgetramen, 178”. Den tidigare offerten från Katrineholms Fasader AB
var på 327500 kronor (exklusive taktvättning). Tanken är att även bidrag
ska sökas gällande taktvätten.

Anders Hammarqvist rapporterar via Öijan om det arbete som har pågått
inom SKUT. De har haft flera möten via Zoommed anställda och
volontärer från Österrike, Ungern, Tjeckien och Slovakien. I dessa
länder harman ñrat gudstjänst, men med restriktioner. ”Mobil
kyrkoherde” i Nederländerna med digitala gudstjänster. Kyrkoherden på
Mallorca berättar om ett tätt samarbete med andra kyrkor och samfund.
Där har kyrkan en förskola och ska öppna BVCmed svensk
sjuksköterska.
Det finns en app för SKUT som kan laddas ner. Android/iPhone.

Lekmannaledd gudstjänst planeras att hållas på valdagen den 19

september i Mellösa kyrka klockan 11.00. Margaretha Mannfeldt söker
medhjälpare till detta.

Valberedningen kommer att till nästa kyrkoñJllmäktigemöte föreslåNils
Johansson som ledamot och vice ordförande i valnämnden.

Mötets avslutande
§ 56:2021

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.45.
Justering kunort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2021-06-01
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