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Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 13 oktober 2020

Öppnande

i Mellösa församlingshem
§ 74:2020

Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00
Kyrkoherden börjarmötet med en kort andakt.

Upprop
§ 75:2020

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

Övriga: Arne Lundberg (begravningsombud) Örjan Edman (sekt) och
Maj-Britt Egrér (budgetkomitterad)

Dagordning
§ 76:2020

Dagordningen godkänns efter tillägg av punkterna 12 e, Bemanning
Allhelgona, 12 f Information gällande lokalförsörjningsplanen.

Justering
§ 77:2020

Att jämte ordföranden justera dagens protokol äljs Birgitta A dersson
da som ovan /

.- / ( \_/

Angelika Lövgren förande Örjgman / sekreterare

Justeras

Birgitta Andersson
Genomgång av fg.
protokoll

§ 78:2020
Protokollet han den 15 september lades till handlingarna.

DELGIVNINGAR § 79:2020
Inga delgivningar att rapportera.

Personalärenden § 80:2020
Inga personalärenden att rapportera.

MBL-förhandl. § 81:2020
Budgeten har delgetts fackförbunden, Vision, Kommunal Öst,
Lärarförbundet och KyrkA. De har varit kallade till förhandling.
Vision och Kommunal Öst har skrivit under förhandlingsprotokollet och
godkänt budgeten. Lärarförbundet har avstått förhandlingen p g a
tidsbrist, men vi har därmed uppfyllt vår förhandlingsplikt. KyrkA har
ännu inte inkommit med något svar.

Delegeringar
§ 82:2020

Inga delegen'ngar att rapportera.
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BESLUTSÄRENDEN § 83:2020
Lokalförsörjningsplan Kyrkorådet beslutar

ATT utse Anders Hermansson som tfprojektledare för projektet
lokalförsörjningsplan.

Budget 2021 § 8422020
Församlingens budget för 2020 föredrogs.
Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige
ATT fastställa det framlagda budgetförslaget för 2021 .

ATT kyrkoavgiften är oförändrad, 1,47/skattekrona inklusive
stiftsavgiften, 0,04/skattekrona.
ATT fastställa begravningsverksamhetens budget med ett

nettokostnadsunderlag på 2 275 000 kronor.
Bertil Andersson (Dnr 2020-48:1), MargarethaMannfeldt (Dnr 2020-
47:1), samt Birgitta Andersson (Dnr 2020-49) reserverar sigmot
beslutet.

Antal ledamöter i § 85:2020
kyrkofullmäktige 2022 Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige

ATT fastställa antalet kyrkofullmäktigeledamöter till 15 stycken fr 0 m
nästa mandatperiod 2022.

_ÖVRIGA ÄRENDEN § 86:2020
Kyrkstallet Bygg- och fastighetsutskottet har tillsammans med Anne-Christine

Yström och Camilla Pettersson beslutat att anlita Sörtorps Bygg AB för
renovering av port/fönster på Kyrkstallet. Arbetet ska utföras snarast
möjligt.

Slutrapport Tyréns Slutrapport från Tyréns har inkommit. Kontentan av rapporten är ett
förslag om utökad sprickmätning, med flermätningspunktcr och under
en 5-årsperiod. Förñågan ska göras till stiitet för en bedömning om
rapportens relevans, och hjälp till att bedöma framtida fortsatta åtgärder.

Besök från stiftet Mats Wendt och Jessica Engström har besökt församlingen i ett
förberedande möte inför vårens prostvisitation. Församlingens
kyrkobokföring, diarie och arkiv gicks igenom. Överlag fick
församlingen godkänt. Det som ska göras är en arkivbeskrivning och en
arkivförteckning, samt att hantering av vissa dokument ska förvaras i
hängmappar och får inte hålas.

Församlings- En uppdaterad församlingsinstruktion beräknas kunna lämnas till
instruktionen kyrkofullmäktige i juni 2021, för beslut. Personal och

nomineringsgruppema har att innan dess gå igenom och sammanställa
förslag till förändringar.

Bemanning allhelgona Församlingens ska försöka att bemanna kyrkorna i Mellösa och i
Hälleforsnäs, lördag den 31 oktober 1 1-16. Till Mellösa har Anders
Hermansson, Margaretha Mannfeldt och Claes och Annika Arvidsson
anmält sig. Eventuellt kan Birgitta Andersson hjälpa till att baka något.
Till Hälleforsnäs har Anders Hammarqvist, Bengt Karlsson och Tuula
Ilvonen anmält. Förutom dessa kommer Anne-Christine att besöka båda
ställen. Det blir upp till varje grupp att fördela arbetet och även att ändra
tiden så att det passar alla. Kyrkofullmäktige ska kontaktas för att
försöka finna fler frivilliga som kan hjälpa till. 0
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Information Anders Hermansson presenterade i grova drag hur framtagandet av
lokalförsörjnings- Lokalförsörjningsplanen ska gå till. En arbetsgrupp ska bildas med en

planen person ur varje nomineringsgrupp samt kyrkoherden och kanslipersonal.
Ett beslut måste tas i kyrkofullmäktige, för att sätta vilketmål
Lokaltörsöljningsplanen ska ha.

§ 87 :2020
Mötets avslutande Ordförande förklararmötet avslutat klockan 21.00. '

Justering kungort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020- 10-20


