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Protokoll
Nr 1
§ 1- 9
Tid
2020-06-15 kl 18:00
Plats
Kumla församlingshem
__________________________________________________________________________________
Beslutande

ak
ak
ak
ak
ak
ak
ak

Ahlin, Torbjörn
Löthgren, Carl Johan
Gullberg Johnson, Gerd
Persson, Gudrun, ordf
Blom, Svenerik, v ordf
Engelbertsson, Kerstin
Nilsson Eskilsson, Kerstin

Övriga
ak
närvarande

Welander, Irene anslöt kl18:25
Bo Jernberg, kyrkoherde
Maria Engdahl, kanslichef
Göran Andersson, begr ombud
Fredrik Fogberger, kgd o fast chef
Anna Markström
Åsa Gruffman, diakon
Anna-Lena Geiron-Widén,
diakon

Justerare
Plats och tid

s
s
s
s
s

Falk, Elinor
Jönsson, Erik
Malmberg, Lars, v ordf
Grönqvist, Björn
Grönvall, Magnus

sd

Persson, Greger

Pastorsexpeditionen, 2020-06-25 08:00

Underskrifter
Ordförande

……………………………………………
Lars Malmberg

Justerande

………………………………….…….……
Carl-Johan Löthgren

Sekreterare

……………………………….……….……
Fredrik Fogberger

…………………………..…………………
Elinor Falk

_________________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Kyrkofullmäktige i Kumla pastorat
Sammanträdesdatum
Anslagets uppsättande
2020-06-15
2020-06-26

Anslagets nedtagande
2020-07-17

Kyrkofullmäktige
2020-06-15

__________________________________________________________________________________
§1

Protokollsjustering
Ordföranden meddelar att justering av protokoll kommer att äga rum torsdagen 25:e juni 2020
på Pastorsexpeditionen.
Beslut
Kyrkofullmäktige beslutar att utse Carl-Johan Löthgren och Elinor Falk att tillsammans med
ordföranden justera protokollet.

____
§2

Tilläggsanslag Gamla prästgården
-installation av ventilation och underhåll av tak
Efter genomförd radonmätning uppvisar Gamla prästgården och Flygeln sådana värden att
åtgärd måste vidtas. Åtgärder i form av ny ventilation och reparation av tak på Gamla
prästgården samt ökad luftgenomströmning i befintlig ventilation Flygeln kommer kosta 2400
tkr. Genom omdisponering kan 400 tkr bekostas inom fastställd budget. Tillskjutande medel
behövs för att täcka resterande 2000 tkr.
Beslut
Kyrkofullmäktige beslutar bevilja tilläggsanslag med 2000 tkr ur rörelsekapitalet, för att åtgärda
förhöjda radonvärden i fastigheterna Gamla Prästgården och Flygeln, samt yttertaket på Gamla
prästgården.

____

§3

Verksamhetsberättelse 2019
Verksamhetsberättelsen gör nedslag i den grundläggande uppgiften, gudstjänst, undervisning,
diakoni och mission samt administration, fastigheter och begravningsverksamhet.
Kyrkorådets ordförande, Torbjörn Ahlin vill rikta ett stort tack till personal och frivilliga som
utfört verksamheten.
Beslut
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna och lägga verksamhetsberättelsen 2019 till
handlingarna.

____

Ordf sign

Just sign

Utdragsbestyrkande
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__________________________________________________________________________________
§4

Årsredovisning 2019
Pastoratets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Begravningslagen,
Vidare tillämpas rekommendationer utgivna av Kyrkostyrelsens redovisningsråd för Svenska
kyrkan (KRED).

____
§5

Beslut
Kyrkofullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen och fastställa resultat- och balansräkning
enligt kyrkorådets förslag.
Revisionsberättelse 2019
Revisorerna har överlämnat revisionsberättelsen för 2019 års förvaltning.
Uttalandet från revisorerna tar sin grund i årsredovisningslagen och kyrkoordningen.
De granskar också att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomisk synpunkt
tillfredställande sätt.
Beslut

____
§6

Kyrkofullmäktige beslutar att lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna.
Ansvarsfrihet
Kyrkorådets ledamöter deltar inte i beslutet.
Beslut

____
§7

Kyrkofullmäktige beviljar kyrkorådet ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.
Taxor för gravservice 2021
Beslut

____
§8

Kyrkofullmäktige beslutar fastställa gravserviceprislistan för 2021.
Enkel skötsel 1, 2
Beslut

____

Kyrkofullmäktige beslutar godkänna kyrkorådets ordförandebeslut om erbjudande av enkel
skötsel våren 2020.

§ 9 Nästkommande kyrkofullmäktige
Nästa kyrkofullmäktigesammanträde kommer att hållas den 2 november 2020.

Ordf sign

Just sign

Utdragsbestyrkande

