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Protokoll fört vid sammanträde med Mellösa
kyrkoråd tisdagen den 13 september 2022,

Öppnande

19.00 i Kyrkans hus, Hälleforsnäs
§ 99:2022

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat
klockan 19.00.

Uppmp § 100:2022
Ordinarie ledamöter: Margaretha Mannfeldt, Orvar Karlsson,
Carina Olsson, Fredrik Lundkvist, Claes Arvidsson, Torbjörn Borg,
Anders Hermanson William Kohlström och Kristina Lundgren.
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson.
Ersättare: Birgitta Andersson, Hans Andersson, Bengt Karlsson,
Margareta Lovén och Torbjörn Lövgren.
Anmält förhinder: Mari-Louise Andersson, Annika Arvidsson,
Kjell Helmersson och Tuula Ilvonen.
Frånvarande: -

Övriga: Örjan Edman (sekreterare)

Dagordning
§ 101:2022

Dagordningen godkänns menmed reservation från William Kohlström,
gällande ”Ovriga frågor” och punkten gällande motioner. Dnr F 2022-42

Justering § 102:2022
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Anders Hermanson

Dag som ovan

”WWW-r- 4 //Å/
Margaretha Mannfeldt / Ordförande Örjan/Eáøman/ Sekreterare

Justeras

Anders Hermanson

Genomgång av fg.
protokoll

§ 103:2022

Genomgång av föregående protokoll, som läggs till handlingarna
DELGIVNINGAR
Gåva

§ 104:2022
En gåva har inkommit från Bertil Andersson, att tillfalla församlingens
musikverksamhet.

Personalärenden § 105:2022
Fredrik Lundkvist meddelar att provanställning av kyrkogårdsarbetare
Henrik Olsson inte övergår till en tillsvidareanställning. Henrik har
återgått till sitt tidigare jobb i Nyköpings församling.
Under hösten kommer resurs att tas in på timme, i det fall Camilla
Fagerström behöver hjälppå kyrkogården. Kyrkoherden och personalen
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ska fundera över hur en ny anställning kan komma att se ut och
återkommer om det.
I samband med kyrkoherdens lediga helger, kommer KarolaWahlbeck
att gå in och arbeta i samband med gudstjänster och förrättningar.

MBL- § 106:2022
förhandggar IngaMBL-förhandlingar att rapportera
Delegeringar § 107:2022

Inget att rapportera
Beslutsärenden: § 108z2022
Automatisk Kyrkorådet beslutar
gallring i Aveny ATT automatisk gallring av personuppgifter ska ske i det administrativa

programmet Aveny och dess delprogram, Ekonomi, Budget och
Fakturering.

Val av kyrkvärd § 10922022
Kyrkorådet beslutar
ATT välja Valdemar Fredberg och Anita Andersson som kyrkvärd för
perioden 2022-2025.

Övriga ärenden § 1102022
Lägesrapport Verksamhetema har kommit igång. Det gäller Tisdagsträffen,

Ungdomsgården, Ungdomskvällen, kör och pyssel för hamen,
vuxenkörerna, handarbetsträffarna.

Inbjudan till konñrrnander har gått ut. Undervisning kommer att ske på
lördagar och/eller söndagar.
På gång är även Klapp och Klang i Hälleforsnäs och soppluncher.
Fredrik rapporterade att ett första möte med Bygg- och
fastighetsutskottet har genomförts. Claes Arvidsson har också deltagit i
ett digitalt möte med fokus på hur vi som församling kanmöte de

stigande elpriserna.

Ekonomisk Örjan Edman föredrog resultat- och balansrapport per 31 augusti.
rapport Intäkterna ligger på budget och kostnaderna understiger budget något.

Motioner Innan beslut kan tas gällande de motioner som inkom till
Kyrkofullmäktige, så vill AU att respektive nomineringsgrupp träffas för
att sedan lämna sina synpunkter till AU. Då får AU vägledning hur det
fortsatta arbetet kan komma att fortgå, t ex bilda grupper, vad som ska
beredas hos Budget- och Taxeutskottet med mera.

Kyrkoherde- Kyrkoherdeinstallationen kommer att ske den 13 november klockan
installation 16.00 i Mellösa församling. Planering kommer att ske tillsammans med

Strängnäs stift.

Vaccination i Församlingshemmet i Mellösa har upplåtits till Landsbygdsvaccinatören,
Mellösa fredag den 23 september klockan 13-17. Då erbjöds drop-in för Covid-
församlingshem vaccinering.

Inventering En inventering av gravstenar ska påbörjas. Gravar utan
gravstenar gravrättsinnehavare och utgångna gravrättstider ska ses över för att
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Kyrkkaffe bakning

Alla helgons dag

Bruksmarknaden

Uppförandekoder

eventuelltmarkeras som kulturgravar. Hans Andersson och Håkan

Lundgren kommer att hjälpa till med inventeringen.
Det är av intresse att veta vilka gravar som ska hanteras av församlingen
respektive begravningsverksamheten, då kostnaden går på
kyrkokyrkoavgiften eller begravningsavgiñen.

De som vill får gärna hjälpa till och baka till kyrkkaffet, då många
föredrar hembakat bröd. Anita Andersson och Birgitta Andersson
kommer att hjälpa till när de kan.

Lördagen den 5 november, Alla helgons dag, kommer kyrkan i Mellösa
och Kyrkans hus vara öppet för besökande. Där skaman kunna få en

kopp kaffe och en kaka. Förtroendevalda kommer att hjälpa till med
detta. Birgitta Andersson. Bertil Andersson, Kristina Lundgren, Anders
Hermanson och Claes Arvidsson. Under fredagen kommer

församlingens personal att hålla Mellösa kyrka öppen.

I samband med Bruksmarknaden i Hälleforsnäs den 17 september
kommer det att vara café i Kyrkans hus mellan 10-16. Emma Karlsson,
Ann-Marie Kvamström, Kristina Lundgren och Carina Olsson kommer
att hjälpa till med detta.

Margaretha Mannfeldt uppmanar alla ledamöter att tänka på att de alla
är ett ”ansikte utåt” för församlingen. Det gäller såväl på socialamedier
som i andra sammanhang där församlingsbor träffas. Eventuell kritik ska
riktas ”inåt” då i första hand till kyrkorädets ordförande eller till
kyrkoherden.

Mötets avslutande § 1 1 1 :2022
Ordförande tackar för deltagandet och avslutarmötet klockan 19:55

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2022-09-23

/M


