KYRKOFULLMÄKTIGE
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-06-23

Plats och tid:

Regna kyrka, 2020-06-16 kl. 18.00 – 19.30

Beslutande:

Kent Backman, ordförande
Thord Eriksson, 1:e vice ordf
Ritha Andersson, 2:a vice ordf
Birgit Svärd, Jäv §:9/20KF
Stig Andersson, Jäv §:9/20KF
Birgit Eriksson, Jäv §:9/20KF
Bengt Eriksson
Ann-Britt Wrenner Karlsson
Gösta Johansson, Jäv §:9/20KF
Yvonne Fransson
Elisabeth Andersson, Jäv §:9/20KF
Siw Johansson, Jäv §:9/20KF
Leif Fransson
Margareta Baggman
Roland Törn
Sune Horkeby, Jäv §:9/20KF
Johan Yderfors
Anita Mattisson ersätter Anders Bergman
Bernt Johansson ersätter Sarah Eriksson
Rebecca Lewis ersätter Magnus Öberg

Närvarande ersättare:

Maria Gustafsson, Björn Arvidsson, Ann-Britt Johansson,
Örjan Andersson

Tjänstg. ersättare §:9/20KF:Maria Gustafsson, Björn Arvidsson, Örjan Andersson
Frånvarande

Anders Bergman, Kerstin Petersson, Anna Karlsson, Bill Johansson,
Sarah Eriksson, Magnus Öberg, Anne-Sofie Olsson, Nathalie Pettersson,
Heléne Esping, Gun Axelsson, Unto Lehtinen, Riita Leiviskä Widlund,
Anna-Lena Carlberg Folkesson

Övriga närvarande:

Matti Peroharju, tf kyrkoherde
Jan Andersson, revisor
Ebbe Ericsson, begravningsombudsman
Sonja Albisser Svensson, sekreterare

Justerare:

…………………………..
Bengt Eriksson

Paragrafer:

§:1/20KF-§:18/20KF

……………………………
Elisabeth Andersson

Underskrifter:
……………………………
Sekreterare

………………………….
Ordförande

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Anslag / Bevis
Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Datum för anslagets uppsättande:

2020-06-23

Datum för anslagets nertagande:

2020-07-14

Förvaringsplats för protokollet:

Församlingsexpeditionen

Underskrift:

………………………………………

Justering

Utdraget bestyrkes
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KYRKOFULLMÄKTIGE
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2020-06-23

Inledning
Ordförande Kent Backman inledde med att tillkännage att Elli Lankila
och Lilian Theorell har lämnat oss.
Vi tände ett ljus och höll en tyst minut.
Kyrkoherden Matti Peroharju höll en kort andakt och vi fick både sjunga
psalm 201 och njuta av Sara Eriksson vackra sång.

§:1/20KF

2020-06-16

Öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen.
Ett särskilt välkomnande till de nya ledamöterna.
Bill Johansson som efterträder Elli Lankila och Riita Leiviskä Widlund
som ny ersättare.
Johan Magnus Öberg som efterträder Anna Sevelin och Björn Arvidsson
som ny ersättare.
Revisorn Jan Andersson och begravningsombudsman Ebbe Ericsson
hälsades välkomna och det riktades ett speciellt tack till personalen i
Regna som har ordnat med allting inför mötet.

§:2/20KF

2020-06-16

Upprop
Sekreteraren förrättade upprop.

§:3/20KF

2020-06-16

Val av justerare tillika rösträknare

Redogörelse Föreslagna att justera dagens protokoll är Bengt Eriksson och Elisabeth
Andersson.

§:4/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att utse Bengt Eriksson och Elisabeth Andersson att justera dagens
protokoll och vid behov agera rösträknare.
Justering: tisdag 23 juni 2020 kl. 10.00 i Mariagården.

2020-06-16

Dagordning

Redogörelse Dagordningen har skickats ut med kallelsen.
Kyrkofullmäktiges ordförande redogjorde för dagordningen och föreslog
att lägga till punkt 17: Extra kyrkofullmäktigemöte 28 juli 2020 och
flytta avslutningen till punkt 18.
Beslut

Justering

Kyrkofullmäktige beslutade
att godkänna dagordningen med tillägg och ändringar.
Tillägg punkt 17: Extra kyrkofullmäktigemöte
Ändring punkt 18: Avslutning

Utdraget bestyrkes
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§:5/20KF

2020-06-16

2020-06-23

Mötets behöriga utlysande

Redogörelse Ordförande frågade om mötet kan anses som behörigt utlyst.
Kungörelse har i god tid affischerats på församlingens officiella
anslagstavlor och hemsidan samt är utsänt per post till alla ledamöter
och ersättare en vecka före mötesdagen.

§:6/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att mötet är behörigt utlyst.

2020-06-16

Föregående mötesprotokoll

Redogörelse Ordförande frågade om det finns några invändningar mot protokollet
från föregående möte, 2019-12-17.

§:7/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till
handlingarna.

2020-06-16

Information om barnkörverksamheten
Sara Eriksson berättade om barnkörsverksamheten.
På grund av Corona kunde årets barnkörläger inte genomföras.
Det hade varit 4:e året som man tänkte genomföra ett 3 dagars läger där
barnen erbjuds skjuts från Finspång, Hällestad, Grytgöl och Rejmyre.
Varje år är det olika tema så som musikal, goa favoriter osv.
Samma satsning kommer att göras nästa år.
Det finns 4 barnkörer i församlingen: Mariagården, Hällestad,
Igelfors-Regna och Rejmyre. För att barnen ska känna sig trygga är det
alltid 2 vuxna med som leder kören. Barnkörer sjunger i gudstjänster,
luciatåg, på Hällestadgården och på Sång och spaghetti.
Ordförande tackade Sara för sin information om barnkörverksamheten
och framförde att vi är stolta över våra musiker i församlingen.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§:8/20KF

2020-06-16

Fastställande av årsredovisning 2019

2020-06-23
Bilaga 1/20KF

Redogörelse Revisor Jan Andersson från LR-revision gick genom hela
årsredovisningen 2019.
Årsredovisningen är uppdelad i följande delar:
Förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, eget kapital,
kassaflödesanalys och tilläggsupplysningar med noter.
Han påpekade att medelplaceringsreglemente bör ses över och fastslås på
nytt år 2020.
Han lyfte också fram att Corona pandemin kommer att påverka
samhällets ekonomi och därmed även kyrkoavgiften till kommande år
och att det är viktigt att renoveringsprojekt slutförs för att kyrkor och
övriga byggnader ska kunna behållas och användas samt att framtida
kostnader ska kunna förutses.
Likviditeten och soliditeten är väldigt bra.
Arv är överfört till villkorade bidrag och redovisas separat för en
tydligare uppföljning.
Revisorn har tittat över kollekter, försäkringar, placeringspolicy samt läst
alla protokoll. Han önskar en förtydligande organisation och påpekar att
budgetarbetet måste göras aktivt.
Ordförande tackade för en gedigen genomgång av Jan Andersson och för
arbetet Mirela Suljanovic har lagt ner.

§:9/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att fastställa årsredovisningen.

2020-06-16

Revisionsberättelsen och ansvarsfrihet för kyrkorådet

Redogörelse Revisorn Jan Andersson föredrog revisionsberättelsen och revisorerna
föreslog kyrkofullmäktige att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet.
Kyrkorådets ordinarie ledamöter (se närvarolistan på första sidan)
anmälde jäv i detta ärende och deltog ej i beslutet.
Beslut

Justering

Kyrkofullmäktige beslutade
att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet.

Utdraget bestyrkes
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§:10/20KF

2020-06-16

2020-06-23

Digitala möten

Redogörelse Sune Horkeby redogjorde om digitala möten som har testats.
Kyrkorådet föreslog kyrkofullmäktige att besluta att Finspångs
församling kan vid tillfällen när behov finns, t.ex. pandemi kalla till
digitala möten som kan ske enligt följande:
- att ljud- och bildöverföring skall ske i realtid
- att samtliga deltagare kan se och höra varandra
- att alla ledamöter kan delta på lika villkor
- att anmälan sker i förväg angående deltagande på distans
- att ordförande och sekreterare finns på plats där sändning och
uppringning sker
- att endast omröstningar med ja/nej alternativ kan användas, ej sluta
omröstningar

§:12/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att godkänna förslaget om digitala möten enligt redogörelse.

2020-06-16

Policy avseende pool- och servicebilar inom Finspångs församling
Bilaga 2//20KF

Redogörelse Ordförande för personalutskottet Birgit Svärd redovisade policyn
avseende pool- och servicebilar som har skickats med kallelsen och
informerade om att fastighetsutskottet har fått i uppdrag att undersöka
laddstolpar samt att återkomma med ett förslag senast 2020-09-28.
Kyrkorådet föreslog kyrkofullmäktige att anta policy avseende pool- och
servicebilar inom Finspångs församling.

§:13/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att anta policy avseende pool- och servicebilar inom Finspångs
församling.

2020-06-16

Barnperspektiv

Bilaga 3/20KF

Information Thord Eriksson påminde om att det är viktigt att jobba med
barnperspektiv då det är frågor som är av betydelse för barnens framtid.
Kyrkorådets ordförande Siw Johansson redovisade att det finns ett
dokument och att tjänstemännen från och med 2020-07-01 ska ta med
det redan till beredningsutskottet samt att det är kyrkoherdens ansvar att
det görs.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§:14/20KF

2020-06-16

2020-06-23

Val
Thord Eriksson tackade i kyrkofullmäktiges namn Anna Sevelin för den
insatsen som har gjort under sin tid i kyrkofullmäktige, valnämnden och
valberedningen. Han överräckte en blomma och poängterade att vi är
glada att hon fortsätta jobba inom kyrkan.

Redogörelse a) Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att välja
Ann-Britt Wrenner Karlsson till ordinarie ledamot till kyrkorådet.
Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att välja Ann-Britt Wrenner Karlsson till ordinarie ledamot i
kyrkorådet.

Redogörelse b) Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att välja Roland Törn till
valnämnd.
Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att välja Roland Törn till valnämnd.

Redogörelse c) Valberedningen föreslog kyrkofullmäktige att välja Roland Thörn till
valberedning.
Beslut

Justering

Kyrkofullmäktige beslutade
att välja Roland Törn till valberedning.

Utdraget bestyrkes
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§:15/20KF

2020-06-16

2020-06-23

Kyrkorådet informerar

Redogörelse Kyrkorådets ordförande Siw Johansson informerade om följande:
Pär Österlund börjar som ny kyrkoherde 1 juli 2020.
Kyrkoherdemottagningen som kommer att ledas av
biskop Martin Modéus är 23 augusti 2020 kl. 11.00 i Risinge kyrka med
efterföljande mingel i Risinge Prästgården.
Eva Ramstedt kommer att börja som präst i församlingen.
Johan Sjösten slutar sin anställning efter att ha jobbat hos oss i 7 år.
Han börjar i Norrköping.
Det är många renoveringar på gång eftersom KAE går ut i slutet av året
och då måste renoveringar vara klara till 1 december 2020.
Golvet på Mariagårdens barnlokaler renoveras under sommaren.
Vi är med i Tillväxt Finspång vilket är en ekonomisk förening med
uppdraget att leda arbetet mot att förverkliga Vision 30/35, dvs att
Finspångs kommun är 2035 är 30000 invånare.
På grund av Corona har det inte varit några träffar i år.
Kyrkoherden och kyrkorådets ordförande är kontaktpersoner för
Finspångs församling.
Ordförande Kent Backman tackade för informationen.

§:16/20KF

2020-06-16

Kyrkoherden informerar

Redogörelse Kyrkoherden Matti Peroharju informerar om läget i församlingen.
Begravningsverksamheten är just nu hårt belastat. Vi har dubblerad
begravningstider och har en samverkan med grannförsamlingar
framförallt när det gäller musiker.
Polisanmälan har gjorts för stöld av kopparstuprör.
Anmälan mot tidigare kyrkoherde har gjorts till polisen för utredning om
eventuellt ekonomisk brott.
Gudstjänster fortsätts att fira dock med restriktioner.
Våra besökare är medvetna om situationen och håller avstånd.
Aktiva in- och utträden januari – maj 2020:
Utträden 47 personer, Inträden 7 personer.
I en kris som Coronapandemin blir det tydligt att diakonin behövs.
Vi hjälper till att handla och att hämta medicin. För att få hjälp kan man
kontakta församlingsexpeditionen eller Röda korset där vi samarbetar.
Behov till samtal finns.
Ordförande tackade i kyrkofullmäktiges namn Matti Peroharju för det
goda samarbete under sin tid som tillförordnad kyrkoherde. Han lämnade
över en blomma.

Justering

Utdraget bestyrkes
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§:17/20KF

2020-06-16

2020-06-23

Extra möte

Redogörelse Ordförande föreslog ett extra kyrkofullmäktigemöte för att ta
ekonomiska beslut. Föreslagen mötestid 28 juli 2020 kl. 18.00 i Risinge
Prästgård.

§:18/20KF

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade
att genomföra ett extra kyrkofullmäktigemöte 28 juli 2020 kl. 18.00 i
Risinge Prästgård.

2020-06-16

Avslutning

Kyrkofullmäktiges ordförande tackade alla för visat intresse och
avslutade mötet.
Avslutning med sommarfika.

Justering

Utdraget bestyrkes

8 av 8

