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Protokoll fört vid sammanträde med
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 15 september 2020
i Kyrkans hus.

§ 60:2020
Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00 Kyrkoherden

börjarmötetmed en kort andakt.
§ 61:2020

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

§ 62:2020
Dagordning Dagordningen godkänns efter tillägg av punkterna 12 g, Information

från Claes

§ 63:2020
Justering Att jämte ordföranden justera dagens protoko "ljs Jörgen Isaksson

dag som ovan ( ,

Bertil Andersson/ vice ordförande Edman/ sekreterare

Justeras
.

,33,7% Moran
/ Jörg Isaksson

Genomgång av fg. § 64:2020
protokoll Protokollet ñ'ån den 26 maj lades till handlingarna.DELGIVNINGAR § 65:2020
Utdelning av Stifrsfullmäktige har den 29 maj 2020 beslutat att utdelningen till
prästlönetillgångar församlingar och pastorat av 2019 års vinstrnedel ska uppgå till

10 000 000 kronor. Mellösa har 991 andelar, d v s 99 100 kronor.
(Dnr F 2020-26)

Personalärenden § 66:2020
Pernilla Andersson har anställts på timmar under höstterminen, för att
bistå i arbetet med bamgruppema på torsdagar i Mellösa. 2,5 tim i
veckan. Detta för att täcka upp under Emma Karlssons bamledighet.MBL-förhandl. § 67:2020
Inget att rapportera

§ 68:2020
Delegeringar Arkivansvarig har delegerats till kyrkoherden.

Diarieansvarig har delegerats till kyrkoherden.
Utlämnande av handlingar har delegerats till kyrkoherden.
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BESLUTSÃRENDEN
Lönepolicy

§ 69:2020
Kyrkorådet beslutar
ATT anta ny Lönepolicy (Dnr F 2020-39)

Arvode kyrkvärdar § 70:2020
Kyrkorådet föreslår till kyrkofullmäktige att besluta om
ATT arvodet till kyrkvärdama ska vara 150 kr/tillfålle fr 0 m 2021.

Valsedlar 2021 § 71 :2020
Kyrkorådet föreslår till kyrkofullmäktige att besluta om
ATT församlingen ska betala valsedlama för de tre nuvarande
nomineringsgruppema. Budgeterad kostnad 4000 kronor. Eventuellt nya
nomineringsgrupper får betalt i efterskott om de kommer med i
kyrkoñilhnäktige.

_ÖVRIGA ÄRENDEN
Kyrkstallet

Lägesrapport

Antal ledamöter KF

Underhållsplan

Lokalförsorjnmgsplan

Budget 2021

Claes Arvidsson
informerar

§ 72:2020
Reparation av kyrkstallets port/fönster/väggskada är akut och bör
åtgärdas snarast möjligt. Enligt preliminära beräkningar kommer det att
ñnnas ett överskott i begravningsvåsendet, som täcker denna kostnad.
Kostnad beräknas bli ca 70 000 kronor.
Byggutskottet ska tillsammans med Camilla Pettersson, Anne-Christine
Yström och Örjan Edman gå igenom inkomna offertsvar.

Anne-Christine Yström beskriver församlingens verksamhet under
hösten 2020, och då särskilt med tanke på den rådande pandemin.
Bamgrupperna med pyssel och körer har startat, likaså Klapp & Klangför de allraminsta. Även Ungdomsgården och Ungdomskväll har startat
upp. Hitintillâhar 2 konfirmander anmält till årets konfirmandläsning.
Verksamheten kring soppluncher och församlingens aktiviteter på
Gjutaren är fortsättningsvis inställda. Församlingen följer de
rekommendationer som för tillfället gäller och följer löpande den
information som myndigheterna lämnar.

Idag består kyrkofullmäktige av 17 ledamöter. Inför valet 2021 måste
kyrkofullmäktige i november ta beslut om det ska ändras. Det finns ett
förslag på 15 ledamöter. Frågan kommer upp på nästa kyrkoråd som ett
beslutsärende.

Anne-Christine Yström och Örjan Edman beskriver hur arbetet kring
underhållsplanen fortskridit. Det finns nu en underhållsplan för
Församlingshemmet i Mellösa, Sockenstugan, Kyrkstallet, Kyrkans Hus
och Hälleforsnäs kyrka. En reviderad underhållsplan för Mellösa kyrka
pågår och utförs av Svensk Klimatstyrning.

Anne-Christine Yström berättar om arbetet kring
lokalförsöijm'ngsplanen. Hon tror att vi kommer att behöva resurser som
kan hjälpa till att upprätta denna. Inför nästa kyrkoråd kommer
eventuellt ett förslag att ligga som beslutsärende.

Örjan Edman berättar att arbetet med Budget 2021 pågår och att
budgetgruppen kommer att träffas till ett första möte den 30 september.

Claes Arvidsson vill ta upp en diskussion om det finns någon möjlighet /
'

att skaffa ett stort kors ner till kyrkparken i Mellösa. Korset ska vara t
ungefär som den storlek korset har i minneslunden i Hälleforsnäs. /
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Han berättar också om det arbete som han utför, som medlem i Mellösa
bygderåd och i samarbete med polisen. Med jämnamellanrum går en
enkät ut till olika parter i Mellösa, med ñågor kring extremism. Som t ex
vadman ser i socialamedier, demonstrationer med mera.

Mötets avslutande
§ 73:2020

Ordförande förklararmötet avslutat klockan 20.45.
Justering kungiort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-09-22

//mø


