Sammanträdesprotokoll
Församlingsråd i Sankt Mikaels församling
Huddinge pastorat

Plats och tid: Segeltorps kyrka 200914 18.30-19.45

Beslutande:
Benny Upphagen, ordförande
Margareta Forsell (T)
Peter Höög
Bo Andersson (T)
Maud Blomberg
Lars Johansson (T)
Eva Li Prades (T)

Ersättare:
Ulla Olsson Engström, Tommy Karlsson, Annika Boström, Catharina Malmfors, Jeanette Öberg (T)
Förtroendevalda markerade med (T) medverkade i sammanträdet via telefon.

Övriga deltagare:
Hanna Törling, församlingsherde. Ronny Gilderskär, sekreterare.
Utses att justera:
Peter Höög
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1.

Upprop

2.

Val av justerare

3.

Fastighetsfrågor
Benny berättade att fönster i Vårby Gårds kyrka ska renoveras. Belysning på plan 6 ska ses över
och åtgärdas i egen regi. Planer finns för att sätta solceller på Vårby gårds tak. Segeltorps tak ska
åtgärdas. Ytterligare en lyktstolpe ska placeras i Segeltorp.

4.

Förslag till lokalförsörjningsplan.
Förslag till lokalförsörjningsplan har skickats till samtliga ledamöter med e-post. Bo Andersson
redogjorde för arbetet med lokalförsörjningsplanen. Material från en annan församling bearbetades
och en grund för vårt pastorats arbete lades fram som är ett av de första pastoraten att arbeta med
detta dokument som ska vara levande. Hanna berättade att en konsult (NIRAS) har hjälpt oss med
att ta fram planen. Benny lyfte önskan att öka tillgängligheten av våra lokaler för föreningar och
andra. Andra fokusområden är att vara uppmärksam på nybyggnation i våra områden och nya
aktörer vi kan samarbeta med. Hur kan vi själva vara närvarande i nybyggda områden och hur kan
vi komma in tidigt i den planeringen?

5.

Budget 2021
Hanna Törling föredrog det förändrings- och fördjupningsarbete kring budgetens innehåll och
förankring i hela arbetslaget som lett fram till budgetförslaget för församlingen 2021.
Bifogad presentation om inriktning och särskilda satsningar i budgeten 2021 föredrogs av Hanna.
Församlingsrådet står bakom vår önskan att skaffa en elbil till församlingen då personalen idag i
stor utsträckning måste använda sina egna bilar för att utföra sitt jobb.

6.

Församlingskollekter höst/vinter 2021
Vår egen hjälp- och diakonifond, Mikaelshjälpen, har varit hårt ansträngd och fått pausats under
sommaren då medlen i stort sett är slut. Detta p.g.a. att vi inte fått tillskott från de fonder vi brukar
få p.g.a. pandemin. Förslaget är därför att årets 5 sista församlingskollekter går till
Mikaelshjälpen.
Beslut: Enligt förslag ovan.

7.

Förslag på nästa sammanträde: 19 oktober i Vårby Gård 18.30 (fika från 18.00)

8.

Rapport från församlingsrådet till kyrkorådet
Möjlighet finns vid varje sammanträde att skicka med valfri fråga till Benny.

9.

Rapport från kyrkorådet
Vår nya kyrkoherde i pastoratet, Ida Hallström Åsman, är nu i tjänst.

10.

Församlingsherde Hanna Törlings rapport
Våra mässor har startats och med dubbla tider i Vårby Gård: 11.00 och 13.00.
4 oktober återgår vi till en mässa klockan 11 igen. Vissa verksamheter (för barn) har ett system för
att boka sig innan. Lunchmusiken i Segeltorps kyrka kommer att kallas ”Lunchkonsert” och startar
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30/9 klockan 13. Ingen lunch men ”Kaffe to go”.
Det blir ingen församlingsfest eller adventsbasar i år. Alla helgona blir som vanligt i Vårby Gård
men i Segeltorp blir det öppet mellan 13-17 med levande musik så att man kan komma och gå
under eftermiddagen för att undvika att samla för många vid samma tillfälle. Oasenandakt och
bibelstudium har startat i Vårby gård men utan lunch och delvis i andra lokaler för att kunna sprida
ut oss.
11.

Övriga rapporter

12.

Delegation och delgivningar
Inga denna gång

13.

Övriga frågor

14.

Avslutning med bön
Benny läste en text med rubriken ”Mackans teologi”.
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