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§ 71

Inledning
Mötets ordförande Kay Andersson hälsar de närvarande
välkomna och förklarar sammanträdet öppnat. Lena Bohman
inleder med andakt.

§ 72

Upprop
Upprop förrättas av sekreteraren.

§ 73

Sammanträdets utlysande
Sammanträdet förklaras ha tillkommit i laga ordning.

§ 74

Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Platin

§ 75

Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns, med ändring att punkt 6 och 7 byter
plats i ordningen.

§ 76

Thomas Wärfman, samtal om våra kyrkor
Frågor finns från församlingsrådet, kring hur vi ska gå vidare
med Skärkinds kyrka och hur budgeten ser ut för det, samt frågor
kring parkeringen vid Vånga kyrka.
Thomas förklarar att det är ett större renoveringsbehov än man
hade kunnat ana i Skärkinds kyrka. Man kommer behöva ta ner
all puts i hela taket pga. materialet som sitter nu inte håller.
Det kommer att kosta flera miljoner och vi kommer kunna söka
kyrkoantikvarisk ersättning för ungefär hälften av kostnaderna.
Dessutom har vi en osäker ekonomi framför oss pga. Corona,
man har därför i pastoratet beslutat sig för att dämpa takten på
investeringar.
Just nu har vi inte utrymme och resurser för att påbörja arbetet
med Skärkind, men det kommer göras något åt den när tiden ges.
Thomas uppmanar församlingsrådet till att ta ställning till hur
man vill att gudstjänstlivet ska gestaltas i Skärkind. Detta för att
skynda på processen och göra det mer motiverat att påbörja
renoveringen, då det just nu inte finns något regelbundet
gudstjänstliv där.
Församlingsrådet tycker att det vore bra med en tidsplan för att
kunna blicka framåt och för att människor inte ska tro att man
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”struntar” i landet och bara satsar på stan. Samt viktigt att få ut
info kring varför kyrkan är stängd, både vid kyrkan samt kanske i
någon lokal tidning. De undrar också hur planen ser ut för att
skydda resterande inventarier från ev. puts som ramlar ner,
eftersom det kan bidra till än större kostnader.
Ang. Vånga kyrkas parkering undrar församlingsrådet kring hur
det ska lösa sig med parkeringar när Bergsmansgården avyttras,
eftersom det är dessa parkeringsplatser som nyttjas i dagsläget.
Thomas svarar att han inte hört frågan komma upp tidigare och
därför inte kan svara på det och hänvisar frågan vidare till Kerstin
som är fastighetschef.
§ 77

Föregående protokoll
Protokollen från mötet i juni och augusti beslutar
församlingsrådet
att

§ 78

lägga till handlingarna.

Budget
Lena ger en återkoppling på församlingsrådets input på
budgetförslaget.
Ursprungligen så gjordes ett budgetförslag som var lika stor som
förra årets budget, men pga. Corona fick vi minska budgeten med
11%, i siffror är det ca. 350 000kr mindre.
Utifrån våra prioriterade områden så har vi Barn och Familj som
innehåller 2 stora konton där vi inte dragit ner mycket budgeten,
barn kontot har minskat och ungdomskontot ökat.
Diakonikontona är små då det inte krävs mycket ekonomiska
resurser där. Det är istället personalen som kostar.
Musikkontot har minskat då vi inte längre kommer betala för
konserterna i Skärkind.
Ideellakontot har minskat då pastoratet numera har ett konto för
att bekosta utbildning av ideella.
Kyrka och Idrott har fått ett eget konto i församlingen, det har
tidigare legat i pastoratet.
Personalkontot har minskats, vi kommer satsa på upptakter och
föreläsningar hos oss istället för att åka iväg.
Fastighetskontot har ökat då vi ska satsa på elbilar och då också
behöver laddstolpar till dessa, det är en del av vårt miljöarbete
vilket gör att det är viktigt att satsa pengar på.
Miljökontot har tagits bort då det numera går in i alla
verksamheter.
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§ 79

Församlingsherden informerar
Tjänsten som komminister i Skogängsgården tillsätts av Liza
Hagberg. Vi är på gång med en komminister till Klockargården
också. Vi har haft tjänsten som musiker utlyst men där har vi inte
hittat rätt person.
I oktober kommer alla medarbetare att göra AKKA, som
innehåller frågor kring arbetsmiljön, vilka vi sen kommer göra en
uppföljning på för att se hur vi måste jobba vidare.
Inför Allahelgonahelgen så funderar ledningsgruppen på hur vi
ska göra utifrån maxgränserna i kyrkorna. Om inte FHM kommer
med nya direktiv i veckan så kommer vi har flera gudstjänster för
inbjudna och några offentliga. Det kommer vara öppna kyrkor
men ingen kaffeservering.
Pastoratet håller på att bjuda in till drop-in dop i våra
församlingar. Det var många som avbokade i våras och som inte
bokat om och dessa kommer få en inbjudan.
Musikhjälpen kommer till Norrköping och vi kollar på vad vi kan
göra? Vi vet inte temat ännu, men vi kanske kan ha en kollekt
dit? Det bör vi ta beslut om nästa gång.
Konfirmanderna håller på att komma igång, det har blivit
förskjutet pga. Corona, då många blev konfirmerade nu efter
sommaren.

§ 80

Kort info
a) Svenska kyrkans Unga
Grupperna har kommit igång denna termin, men det är
anmälan till alla. Fredagscaféet kan inte genomföras i samma
former vilket är synd då det hade börjat fungera med
konceptet. Inga aktiviteter som vanligtvis sker under hösten,
som t.ex. nattkampen, har fått genomföras pga. restrektioner.
b) SKUT
Inget nytt att rapportera.
c) Kyrkorådet
Anderz och Kay informerade från föregående kyrkoråd.
d) EFS
Axel Olofsson informerade om att den planerade
gemenskapshelgen blir en dag istället.
Man har bjudit in Annahita Parsan till Söderledskyrkan för
att föreläsa. Hon är präst och kom hit som flykting, så hon
berättar om flykten. Det kommer vara uppdelat på 2
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tillfällen den 14/10. Höstbasaren blir det inget av i år pga.
Corona.
§ 81

Övriga frågor
Rökstorpsfonden:
Församlingsrådet undrar vem som kommer att ersätta Freddy
Alm och Magdalena Johansson? Lena svarar att hon ännu inte vet
det, men jobbar på att hitta lämplig ersättare, det behöver vara
någon som har lite koll på det.

§ 82

Mötets avslutande
Ordförande tackar och förklarar mötet avslutat.
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