
Svenska kyrkan i-
MELLÖSA FÖRSAMLlNG

Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 2 mars 2021
Mötet hölls digitalt över Teams/telefon

Öppnande
§ 14:2021

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00

Kyrkoherden börjarmötet med en kort andakt.

Upprop
§ 15:2021

Ordinarie ledamöter: Angelika Lövgren, Bertil Andersson,
Kristina Lundgren, Anne-Christine Yström, Birgitta Andersson(telefon),
MargarethaMannfeldt, och Carina Olsson
Går in som ordinarie ledamot: Bengt Karlsson(messenger)
och Anders Hammarqvist (messenger)
Ersättare: Hans Andersson(telefon), Anders Hermansson
och Tuula Ilvonen
Anmält förhinder: Nils Johansson, Claes Arvidsson, Anita Andersson
och Kjell Helmersson (teknikstrul)
Frånvarande -

ÖvrigLÖrjan Edman (sekr)

Dagordning
§ 16:2021

Tillägg: 14 f- Luftvärmepump Mellösa församlingshem.
14 g - Rapport från SKUT, Anders Hammarqvist
Dagordningen godkänns.

Justering

A

§ 17:2021
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Kristina Lundgren.

dag som ovan

I 4 li

Ange ika Lövgren/ or orande Örjan an/ sekreterare

Justeras

Kristina Lundgren
Genomgång av fg.
protokoll

§ 18:2021
Protokollet från den 19 januari lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR § 19:2021
Extra ränta/utdelning har inkommit på kyrkokontot 2021-01-29,
32769,97

Personalärenden § 20:2021
Maj-Britt Egrér har anmält sin pensionsavgång till 2021-08-31

MBL-förhandl. § 21:2021
Arbete pågår gällande löner 2021

Deleggngar
§ 22:2021

Inga delegeringar att rapportera.



Svenska kyrkan iå-
MELLÖSA FÖRSAMLING

BESLUTSÄRENDEN § 23:2021
VoU Mellösa kyrka Kyrkorådet beslutar

ATT godkänna den uppdaterade VoU förMellösa kyrka
Mätning av spricka, § 24:2021
Tyl'éns Kyrkorådet beslutar

ATT låta Tyréns fortsätta mätningar av spricka i Mellösa kyrka,
ytterligare 5 år. .

ATT Tyréns rapporterar direkt till Mellösa församling
Omvärldsanalys § 25:2021

Kyrkorådet beslutar
ATT den framlagda omvärldsanalysen ska ingå i
Lokaltörsörjningsplanens fortsatta arbete.

Fondförsäljning § 2622021
Kyrkorådet beslutar
ATT sälja församlingens två fonder i sin helhet och hämta hem
vinsterna
ATT avvakta ett tag för att senare ta råd och starta upp ett framtida
långsiktigt fondsparande.

TVRIGA ÄRENDEN § 27:2021
Lägesrapport Anne-Christine berättar om läget när det gäller restriktioner som inte har

ändrats nämnvärt i förhållande till den förra rapporten.

Avsluta Svensk Klimatstyming ska kontaktas så att de kan avsluta den

klimatmätning klimatmätning som pågått i Mellösa kyrka i många år. Församlingen ska
kräva in en slutlig rapport.

Upphandling En grupp bör bildas som går igenom VoU för Mellösa kyrka, där man

projektledare/VoU prioriterar de olika projekten. Sedan när ett projekt ska påbörjas ska
Mellösa kyrka projektledare upphandlas utifrån den kompentens som projekt kräver.

Invändig renov. Punkten utgår då nya inkomna offertsvar pekarmot att den fastslagna
Mellösa förs.hem budgeten kommer att hålla.

Lekmannaledda Margaretha Mannfeldt och Angelika Lövgren ska se vilket datum som

gudstjänster kan passa för en lelcrnannaledd gudstjänst. Den 11 april verkar vara det
mest troliga just nu.

Luftvärmepump Två av de totalt tre luñvärmepumpar som ñnns i Mellösa
Mellösa församlingshem fungerar inte längre. Tekniker ska undersöka om ett

församlingshem underhåll räcker eller om det måste införskaffas nya.

SKUT Anders Hammarqvist rapporterade från diverse digitala SKUT-möten,
t ex om hur Covid har påverkat vissa församlingar. Utbildningsresan är
inställd. Årsmötet är framskjutet i avvaktan på coronaläget.

§ 28:2021
Mötets avslutande Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.16.

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2021 -03-09


