
Svenska kyrkan li-
MELLÖSA FÖRSAMLING

Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 24 november 2020
Mötet hölls digitalt över Teams/telefon

§ 88:2020
Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00

Kyrkoherden börjarmötet med en kort andakt.
§ 89:2020

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

Övriga: Örjan Edman (sekr)
§ 90:2020

Dagordning Dagordningen godkänns.
§ 91:2020

Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Margaretha
Mannfeldt.
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MargarethaMannfeldåk
Genomgång av fg. § 92:2020
protokoll Protokollet ñ'ån den 15 september lades till handlingarna.
DELGIVNINGAR § 93:2020

Inga delgivningar att rapportera.

Personalärenden § 94:2020
Svenska kyrkan och dess parter är ännu inte klaramed årets

löneförhandlingar.
MBL-förhandl. § 95:2020

IngaMBL-förhandlingar finns att rapportera.
§ 96:2020

Delegeringar Inga delegeringar att rapportera.
BESLUTSARENDEN § 97:2020
Kollekter 2021 Kyrkorådet beslutar

ATT anta förslaget gällande de frivilliga kollektema för 2021.
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Mötestillfällen 2021 § 98:2020
Kyrkorådet beslutar
ATT fastställa datum för 2021 års kyrkoråd och kyrkofullmäktige enligt
nedanstående förslag.
Kyrkoråd
19/1 Hälleforsnäs
2/3 Mellösa
20/4 Hälleforsnäs
25/5 Mellösa
14/9 Hälleforsnäs
12/10 Mellösa
23/1 1 Hälleforsnäs

Kyrkofullmäktige
1/6 Mellösa
2/1 1 Hälleforsnäs

Renovering/KUB
Hilleforsnäs kyrka

§ 99:2020
Kyrkorådet beslutar att
ATT söka KUB (Kyrkounderhållsbidrag, Dm F 2020-53) för
renoveringen av Hälleforsnäs kyrka. Renoveringen har beslutats av
kyrkofullmäktige i samband med att budgeten för 2021 togs.

_ÖVRIGA ÄRENDEN
Lägesrapport

Struprör

Förändringar i
kyrkorådet

§ 100:2020
Anne-Christine berättar om läget när det gäller de nya restriktionema.
Under november har all verksamhet pausats. Våra gudstjänster får
besökas av max 8 personer, inklusive personal. På begravningar kan det
vara 20 personer, exklusive personal.
Under advent och julen kommer gudstjänstema att sändas digitalt. Vissa
gudstjänster kommer inte att kunna ha några besökande, då personal och
övrigamedverkande fyller upp kvoten om 8 personer.
Församlingen kommer att sända en digital julkalender på Facebook, 1-
24 december.
En digital Klapp & Klang kommer också att sändas.
De två första veckorna i december kommer Pysselgrupper, barnkörer,
Ungdomsgård och Ungdomskväll att hållas.

I sambandmed rensning av stuprör och rännor har det konstaterats tvâ
trasig stuprör. Dessa kommer snarast att repareras.

Jörgen Isaksson, har av personliga skäl, valt att lämna alla sina uppdrag i
Mellösa församling.
Socialdemokratema kommer att försöka att hitta ny ledamot till
kyrkorådet, samt till Bygg- och fastighetsutskottet.

Mötets avslutande
§ 101:2020

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 19.40 och önskar alla en

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-11-30
riktigt god jul.
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