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Kyrkofullmäktige 2021-06-08

Plats och tid Onslunda församlingshem, 19.00 - 20.00
Beslutande Se sidan 2

Övriga deltagande Linda Svensson, sekreterare

Jesper Cederholm, kyrkoherde
'

Utsedda att justera Ewa Cambrand och Jan-Erik Broomé

Justeringens tid och plats Brösarps församlingshem, 2021-06-16, klockan 09.00

Paragrafer 001 - 010
Underskrifter

'

2

Linda Svensson
Sekreterare

d'1":mmy'v4'ohansson
Ordförande

ggg meL ølá/ 69W-
Ewa Carnbrand Jan-Erik Broomé

Justeringsman Justeringsman

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkofullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-08
Datum för anslags uppsättande 2021-06-16
Datum för anslags nedtagande 2021-07-07

Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Brösarp

Underskrift Linda Svensson
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Beslutande

Tommy Johansson
Krister'Persson
Lena'Berndin
Ewa Cambrand
Barbro Nilsson
Ida Piekkari
Anita Persson
AnnaMårtensson
Inga-Lill Johansson
Jan-Erik Broomé
Bo Herou
Susanne Balczar Herou
Stig Throbäck
Lena Svensson
Maj-Lis Jönsson
Ann-MarieNilsson '

4%%“ Å/
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Ärenden vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 8 juni 2021

§ 001/21

§ 002/21

§ 003/21

§ 004/21

§ 005/21

§ 006/21

§ 007/21

§ 008/21

§ 009/21
'

§ 010/21

Godkännande av kallelsen

Upprop

Justering

Årsredovisning 2020

Fastigheten Renen 1:1, 4

Avsägelse från kyrkorådet och valnämnden

Vakantplats i kyrkorâdet och kyrkofullmäktige

Kyrkoval 2021

Kyrkoherden informerar

Kyrkorådets ordförande informerar

däägw
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 001/21
Godkännande av kallelsen

Kyrkofullmäktiges beslut

KyrkoñJllmäktige beslutar att godkänna kallelsen.

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Kallelsen har varit anslagen på församlingens anslagstavla. Varje ledamot och ersättare har

fått personlig kallelse genom e-post.

Förslag till beslut
Föreslås att godkänna kallelsen.

(ae/een
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan här'
BRÖSARP-TRANÅSyFÖRSAM LING Sammanträdesprotokoll Sidan 5 av 13

Kyrkofullmäktige 2021-06-08

§ 002/21

Upprop

Information
Upprop av närvarande ledamöter, se lista sidan 2.

Lena Svensson ersätter Anna Öhgren, Maj -Lis Jönsson ersätterMargit Nilsson
och Ann-Marie Nilsson ersätter Inger Beckman

Ärendebeskrivning
Närvarogenomgång av ledamöter och ersättare.

áwew
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 003/21
Justering

Kyrkofullmäktiges beslut

Kyrkofullmäktige beslutar utse Ewa Carnbrand och Jan-Erik Broome att justera protokollet,

den 16 juni 2021 kl. 9.00 i Brösarps församlingshem.

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning _

Val av justerare samt datum och tid.

Förslag till kyrkofullmäktige
Föreslå kyrkofullmäktige att utse Ewa Cambrand och Jan-Erik Broome att justera protokollet,

den 16 juni 2021 kl. 9.00 i Brösarps församlingshem.

(raw
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 004/21
Årsredovisning 2020

Kyrkofullmäktiges beslut

Jäv anmäls för dem som sitter i kyrkorådet samt deras anhöriga.

Kyrkofullmäktige beslutar

a. att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i

årsredovisningen.
b. att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen.
c. att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och

räkenskaper.
'

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillñ'ågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Årsredovisning överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till kyrkofullmäktige
för fastställande. Genomgång av årsredovisningen för 2020

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige
Föreslå kyrkofullmäktige besluta

a. att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i

årsredovisningen.
b. att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen.
e. att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och

räkenskaper.

(rara
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 005/21
Fastigheten Renen 1:1, 4

Kyrkofullmäktiges beslut
Kyrkofullmäktige beslutar att säljamarken som är en del av Renen 1:1 och har beteckningen

Renen 1:1 lotten 4. Kyrkofullmäktige beslutade att ge kyrkorådet i uppdrag att fastställa

marknadsmässig pris, genomföra försäljningen och skriva alla de avtal som behövs för att

genomföra försäljningen

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt

'

Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Det har inkommit en intresseanmälan om att köpamarken söder om kyrkogården i Onslunda,
även kallad trekanten. Fastighetsbeteckningen är Renen 1:1 lotten 4. Alltså en del av hela

fastigheten som omfattar kyrkan och kyrkogården

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige
Föreslå Kyrkofullmäktige att besluta att säljamarken som är en del av Renen 1:1 och har

beteckningen Renen 1:1 lotten 4. Kyrkorådet föreslår Kyrkofullmäktige att ge kyrkorådet i

uppdrag att fastställamarknadsmässigt pris, genomföra försäljningen och skriva alla de avtal

som behövs för att genomföra försäljningen

(aaw/
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 006/21
Avsägelse från kyrkorådet och valnämnden

Kyrkofullmäktiges beslut
Kyrkofullmäktige besluta att godta avsägelsen samt beslutade att inget fyllnadsval ska ske.

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda hamen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet J21

Ärendebeskrivning
I ett mejl daterat till den 6 maj 2021 avsäger sig AnnaMårtensson sitt uppdrag som ersättare i

kyrkorådet och valnämnden.

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige
Föreslå Kyrkofullmäktige att godta avsägelsen och besluta om eventuellt fyllnadsval.

(fanJustera des signatur Utdragsbestyrkande
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§ 007/21
Vakantplats i kyrkorådet och kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktiges beslut .

Kyrkofullmäktige beslutade att begära omräkning via Lunds stift. De beslutade att inget

fyllnadsval ska ske.,

Barnkonsekvensaualys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Gunnel Andersson har avlidit och därmed uppstår det en vakantplats i kyrkorådet och

kyrkofullmäktige.

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige
Föreslå Kyrkofullmäktige att begära omräkning via Lunds stift. Samt besluta om eventuellt

fyllnadsval.

maria
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 008/21

Kyrkoval 2021

Ärendebeskrivning
Samtal kring kyrkovalet 2021.

Information

Valnämnden informerade om det pågående arbetet inför kyrkovalet 2021.
Ordförande, vice ordförande och kyrkoherden har fått delegation att hålla i beställningar av
material.
Det kommer att beställas fler poströstningspaket.

Valförrättare och röstmottagare är utsedda och utbildningsmaterial är utskickat till alla
berörda. Valnämnden önskar att alla utsedda ska ha genomgått utbildningen/utbildningarna
och skickat in sitt intyg innan den 2021-08-01. Önskar någon hjälp med utbildningen finns

detta att tillgå.

Det kommer att finnas en (1) vallokal i Brösarps församlingshem och en (1) i Onslunda
församlingshem.
Det kommer att ñnnas en röstmottagningslokal och den kommer att finnas i Brösarp.
Öppettiderna på valdagen är satt till kl. 09.00 - 11.00 samt kl. 16.00 - 20.00 gäller både

Brösarp och Onslunda.

Öppettiderna som är satta från den 6 september 2021 och fram till valdagen är inskickade till
Lunds stift för godkännande.

@%A/MJusterandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 009/21
Kyrkoherden informerar

Information ekonomi
2020 ser smått kärv ut, måste vara kreativa och vara noga inför inköp och planera.
Våra fastigheter så som kyrkorna kostar otroligtmycket pengar i uppvärmning och underhåll.
Det har uppstått en del utgifter på våra fastigheter som inte har varit med i budget.

C0vid-19
Vi är fortsatt i pandemitid där vi alla blivit påverkade på ett eller annat sätt, men numåste vi
på något sätt få upp ångan för att öppna upp våra verksamheter under ordnade former.

Vi kommer att öppna upp och fira gudstjänst på söndagar och helgdagarmed besökare i
begränsad variant, anpassad efter kyrkan/lokalen. Det kommer att vara öppen kyrka på
fredagar i Brösarp kl. 10.00-12.00.
Det kommer att genomföras kyrkliga handlingar.

Musik i sommarkväll planeras för fullt och kommer att genomföras i begränsad form, därman
måste boka sin plats för att kunna deltaga.

Enmindre variant av barnverksamhet kommer att öppna upp i Onslunda under sommaren.

Ungdomsledarna träffas och jobbar aktivt för att med en förhoppning kunna åka till Berlin i
höst.

En renovering i lagom skala har påbörjats i Lärarbostaden för att glesa ut bland personalen.

W UtdragsbestyrkandeJusterandes signatur
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§ 010/21
Kyrkorådets ordförande informerar

Varje år ringer det kyrkogårdsbesökare till någon i kyrkorådet, kyrkofullmäktige eller

personalen och klagar på skötseln på våra kyrkogårdar. Alla förtroendevalda och anställda är

representanter för Brösarp-Tranås församling så man tänker på det när man svarar de

klagande.

Tomterna i Andrarum som en gång i tiden har varit avstyckade kommer att få nya
gränsmarkeringar då de gamla är borta. Lantmäteriet kommer att utföra detta jobb och
återkommer om det måste till fler åtgärder. De återkommer ävenmed prisbilden när de vet
mer. Tror att den kan landa runt 100 000:-.
För att kunna sälja tomerna så är detta en åtgärd sommåste göras.

Boktips: En kort introduktion av liturgins tecken.

MWW
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


