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Protokoll fört vid sammanträde med Mcllösa

kyrkoråd tisdagen den 1 mars 2022, 19.00 i
Mellösa församlingshem

Öppnande § 36:2022
Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat klockan
19.00. Anne-Christine Yström håller en kort andakt.

UPPWP § 37:2022
Ordinarie ledamöter: MargarethaMannfeldt, Orvar Karlsson,
Carina Olsson, Anne-Christine Yström, Torbjörn Borg, Anders Hermanson.
William Kohlström och Kristina Lundgren.
Går in som ordinarie ledamot: Birgitta Andersson och Bengt Karlsson
Ersättare: Hans Andersson, Annika Arvidsson, 'Ihula Ilvonen
och Torbjörn Löfgren.
Anmält förhinder: Mari-Louise Andasson, Claes Arvidsson
och Anita Andersson.
Frånvarande: Kjell Helmersson ochMargareta Lovén.

Övriga: Örjan Edman (sekr).
§ 3822022

Dagordningen godkänns efter tillägg av 14 g rapport från utskotten, 14 h
samtal till enskild ledamot, 14 i utskick av kallelse.

Justering § 39:2022
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs galar Karlsson-
Dag som ovan
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MargarethaMannfeldt/Ördtömnde özjmäáaan/ Sekreterare

Orvar Karlsson

Genomgång av tg.
protokoll

§ 40:2022

Genomgång av föregående protokoll. Claes Arvidssons fråga gällande,
fullmakt för postöppning, är kontrollerad hos Stiftet. Demenar att detta är det

brukliga sättet att hantera post till församlingen. Protokollet lades till
handlingarna.

DELGIVNINGAR
Give

Redovisningsriknlng
utbetalningar-et
2022

§ 41:2022
En gåva, från Bertil Andersson, till församlingens Bam- och ungdomskörer har

inkommitmed 1000 kronor. Ett tackkort är sänts till Bertil Andersson.

En redovisningsrâkning för kyrkoavgift och ekonomisk utjämning har

inkommit för utbetalningsåret 2022. Den totala summan att erhålla är
4 632 274 kronor, varav 402 217 är ekonomisk utjämning.
Även Skatteverket har lämnat information om utbetalning gällande

begravningsavgiften om 2 123 598 kronor.
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Personalärenden § 422022

30 stycken har sökt arbetet som kyrkogårdsvaktmåstare. 4 är hitintills kallade

på intervju och 11 stycken harmeddelats att de inte längre är aktuella efterden
första gallringen.
När det gäller kyrkoherdetjänsten kommer annons att komma ut i Kyrkans
tidning den 10 mars, och med 3 intöranden. Annonsen hänvisar till
församlingens hemsida, där redan nu information finns om tjänsten.

MBL-förhandlingar § 4322022

Inget att rapportera.
Delegeringar § 44:2022

Inget att rapportera
Beslutsärenden:
Val av amatccknare

§ 45:2022
Da Anne-Christine slutar i april och Jukka laari kommer in som tt' kyrkoherde
from 1 april, så blir det nya firmatecknare och behörigheter hos bankerna.

Kyrkcrådet beslutar
A'lTfrom 'i till ñrmatecknare och att företräda ösa ñrsamlingntse

Margaretha Mannfel samtJukka Laa
Örjan Edma två i förening.
Denna rätt innebär bland annat, men inte uteslutande, att företräda föreningen
gentemot Swedbank AB och Sörmland Sparbank samt att utse

behörighetsadministratörer och ñretagsanvändare i föreningens internetbank.
Fullmakt bank
Behörighet

§ 46:2022
Kyrkorådet beslutar

MargarethaMannfeldt
ñtllmakt att två i

internetbanken l a 'l ge Jukka
och Örjan Edin

oremng tcc ellösa församlings onton hos Sörmlands sparbank och
Swedbank AB.
Kyrkorådet beslutar
ATT ovanstående 3 personer ska vara behörighetsadminisn'atörer för
församlingen i internetbanken, två i förening.

Ti'kyrkoherde till
divem utskott och
grupper

§ 47:2022
Kyrkorâdet beslutar
ATI'ü'kyrkoherdeJukkaLaar-i. from 1 aprilskaingâitöljandeutskottoch
8111131331'-

Löne- och arbetsutskottet

Budget- och taxeutskottet

Bygg- och fastighetsutskottet

Representant till årligtmöte

Inventarieansvmig
Sommar-vatten til
mnnfastigheter

§ 48:2022

Kyrkorådet beslutar att till kyrkoñrllmäktige föreslå
ATT en avgift om 300 kronor/år ska debiteras till Storgården, Mellangårdcn
och Nergám för det sommarvatten som distribueras via ñrsamlingens
bevattningssystem.
ATI' avgitten årligen uppräknas med KP]med oktober 2021 som basår.

ATI* fastigheterna inte kan påräkna annan service eller underhåll av
pmnpama än vad som krävs för kyrkans behov.
ATT vid ev. ny bevatmingsanlâggning ska frågan om gemensamt vatten
tas upp till form-ad prövning.

Tiago ärenden

Lägesrapport
§ 49:2022

Församlingshemmet har fa'rdigställts med målning och golv i entrén
Restriktioncma kring pandemin är släppta. Kyrkan i Mellösa har två dagar
hållits öppen för ljustândning och bön, i samband med kriget i Ukraina.
Alla verksamheter är igång.
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Personaldag 28/3

Sprickan iMellöss
kyrka

Inventering inför ev
krigsplacerlng

Sommarguidning
Diverse dokument

Rapport från utskott

Gruppfotografering

Samtal till enskilda
ledamöter

Utskick av kallelse

o Barnverksamheten med pyssel. Onsdagar i Kyrkans hus och torsdagar
iMellösa församlingshem

o Pytte- Barn- Ungdoms- och vuxenkörerna. Både i Mellösa och
Hälleforsnäs.

0- Tisdagsh'äffarvarannanveckaiKyrkans hus.Engångimânadenär
det andakt.

0 Handarbetstrâffar varannan vecka i Kyrkans hus

0 Klapp& Klang, ñ'edag Mellösa församlingshem. I Hälleforsnäs har
verksamheten på onsdagar pausats p g a inget intresse.

- Soppluncherna i Mellösa och Hälleforsnåa. Frivillig hjälp till
sopplrmchema i Hälleforsnâs sökes!

0 Ungdomsgården, onsdagarMellösa församlingshe-
e Ungdomskväll, varannan fredag,Mellösa Ersamlingshem

Arbetslaget åker till Hedenlunda slott, med övernattning den 28/3. Där
kommer det att bli både en ”tillbakablick” och m ”ti'arnåtblick”.

Tyrens förslag är inskickat till länsstyrelsen för tillståndsprövning

FördlliäüetñnnsMenågotmerattbaittaomhurdettaskagåtiü.Awaktar
ytterligareinformationfrån Strängnäs still.

I sambandmed attMellösa Hembygdsgård kommer att ha öppet under
veckorna 26-30, kommerMellösa kyrka också att vara öppen för visning.
MargarethaMannfeldttarinanmålanpådesomkanstâllauppochvara
”guider”.

Bygg- och fastighetsutakottet har hañ sitt första möte. Där har de koncentrerat

sig på VoU förMellösa kyrka, och tittat på den prioritering som ska göras.
Även Budget- och taxentskottet har träffats en första gång. Tittat lite på det

pågående bokslutet. Bestämde: att utskottet ska träñ'as tre gånger per år.

Gruppfotografering ställs in då vi avvaktar tillñlle då samtliga ordinarie
ledamöter är närvarande. Vi provar nästa gång igen.

William Kohlström har fått ett samtal från enskild församlingsbo, som hade

ü'ågor och synpunkter om församlingen. Kyrkorådets enskilda ledamöter är

inte, och ska inte vara någon offentlig ingång till kyrkorädets möten.

Rekommendationen är att man i dessa fall ber personen att med ett samtal eller

skriftligen kontaktar kyrkoherden eller kyrkorådets ordförande. Följerman den

ordning, så går det att lyña frågan vidare till AU och kyrkorâd.

Utsldcken till de två ersättare som inte har mailadress har inte alltid fungerat.
Tanken är att dessa personer istället ska kontaktas via messenger, vilket har
missats ellerblivit för sent vid några tillfällen.

Mötets avslutande g 50:2022
Ordförande tackar för deltagandet och avslutarmötet klockan 19:52

Justering kungiort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-03-08


