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Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 23 november 2021
klockan 19.00 i Kyrkans hus, Hälleforsnäs

Öppnande
§ 102:2021

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00.
Jukka Laari håller en kort andakt.
Birgitta Hermansson berättade lite om ñmderingama kring
pilgrimsvandring under 2022

Upprop
§ 103:2021

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

OVI'igLOI]an Edman (sekr), Jukka Laari

Dagordning
§ 104:2021

Övriga ärenden 14:a -Mat Gjutaren, 14:b - Rapport från SKUT,
14 c - Julmarknad
Dagordningen godkänns.

Justering
§ 105:2021

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Carina Olsson

dag som ovan
/ /

'

(åxå/;AJ/ sekreterare

Carina Olsson
Genomgång av fg.
protokoll

§ 106:2021
Protokollet ñån den 27 oktober lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR § 107:2021
KUB, Kyrkounderhållsbidrag, har inkommit gällande reparationen av
Hälleforsnäs kyrkamed 232 625 kronor.
KAE, Kyrkoantikvariskersättning, har inkommit för projektet gällande
mätning av spricka i Mellösa kyrka, med 223 197 kronor.

Personalärenden § 108302133
Anne-Christine Yström är sjukskriven 75 i o m 5/12. Kommer att arbeta
ca 3 timmar per dag tisdag, onsdag och torsdag.
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MBL-förhandl. § 109:2021
Inget att rapportera.

§ 110:2021

Delegeringar Inga delegeringar att rapportera.
BESLUTSARENDEN § lll:2021
Vaktmästartjänst Kyrkorådet beslutar
2022 ATT inrätta en ny vaktmästartjänst på helårsbasis istället för den

tidigare säsongsanställning som funnits under april-oktober.
ATT uppdra till Jukka Laari att ta fram en arbetsbeskrivning för den nya
tjänsten som kommer att i snitt ha en anställningsgrad på ca 60%, men
som kan ha olika anställningsgrad under vinter- respektive
sommarhalvåret.
ATT så snart det ärmöjligt starta upp processen med annonsering och

anställning.
Kollekter 2022 § ll2:202l

Kyrkorådet beslutar
ATT fastställa kollektema för 2022 enligt framlagt förslag.
Dnr: F 2021-51:l

Mötestider 2022 § ll3:2021
Kyrkorådet beslutar
ATT fastställa mötestider för kyrkorådets och kyrkofullrnäktiges
sammanträden under 2022, enligt framlagt förslag. Dnr: F 2021-50:1

Sommarvatten till § 114:202l
grannfastighetema Ett förslag från AU är att det sommarvatten som fastigheterna, Nergårn,

Storgården och Mellangården har vi församlingens
bevattningsanläggning, ska kopplas bort fr 0 m 2023.
Kyrkorådet beslutar
ATT utse Anders Hermansson att se över alla olika aspekter och
konsekvenser som det skulle kunna innebära för församlingen och för de
berörda fastigheterna. Detta får tas upp igen i det nya kyrkorådet under
2022.

_ÖHVRIGA ÄRENDEN § 115:2021
Mat - Gjutaren

SKUT

Julmarknad

Carina Olsson har fått uppgift om att några äldre är besvikna över att det
inte längre serverasmat på tisdagar på Gjutaren. Församlingen har fått
den uppfattningen att kommunen inte längre anser att lokalen är duglig
som mottagningskök. Samarbetsparten, Bron i Flen, har också nekats av
kommunen att fortsätta sitt arbete på Gjutaren. Gjutaren är inte ett
”äldreboende” längre, däremot finns det ett demensboende där. Carina
kommer att titta vidare på vad olika parter säger kring detta ärende.

Anders Hammarqvist berättade om nyheter från SKUT. Ett nytt SKUT-
råd ska väljas och Anders ingäri valberedningen. Dom har sitt ordinarie
möte i mars.

Lite information om julmarknaden som går av stapeln i Mellösa kyrkby
den 27 november, 13- 1 6.

Mötets avslutande
§ 116:2021

Ordförande förklararmötet slutat klockan 20.20, och tackar för denna
mandatperiod. Angelikamäêâfétêñ Bertil Andersson avtackades med
blommor och presentkort för sina insatser.

I.,

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2021-12-02 ctr/


