
Protokoll 

Verksamhetsråd Tullinge distrikt måndag den 8 mars 
2021 
 

1.. Närvaro 

:Elin Jägervall Tornebjer, Ann-Cathrin Ax, Ann Sjöblom, Viveka Boberg, Arne Hyckenberg 
och Eva Ajaxén 

 
4. Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes 
 
5. Val av justerare 

Viveka Boberg utsågs till justerare. 
 
6. Föregående protokoll 

Godkändes och lades till handlingarna 
 
7. Val av vice ordförande 

Viveka Boberg valdes till vice ordförande 

 
8. Rapport från distriktsledare 

Läget är oförändrat. Restriktionerna gör att det är få fysiska verksamheter som är igång. 
Konfirmandverksamheten pågår som vanligt. Kyrkan i Tullinge är öppen enligt konceptet 
”Öppen kyrka”. Rekommendationen är att medarbetare ska arbeta hemifrån om det går. Lida 
kyrka kan inte vara öppen, då det inte finns rinnande vatten och därmed svårt att göra rent och 
tvätta händer mm. Det är svårt att planera verksamheten i sommar och höst, då ingen vet hur 
situationen kommer vara. Medarbetare planerar utifrån lite olika scenarier.  

1. Inledningsord 

Arne Hyckenberg läste inledningsord 

 
2.Mötets öppnande  

Ann-Cathrin Ax öppnade mötet. 

 

 



Distriktet ska göra en lokalförsörjningsplan färdigt till i april. Det innebär att inventera hur 
lokaler används. Kungsstugan kommer att renoveras längre fram. I väntan på det kommer 
huset att användas av kyrkogårdsförvaltningen som omklädningsrum.  

 
9. Öppet Forum 

Inget datum beslutades. Öppet forum kommer anordnas så fort omständigheterna medger det. 
Vi diskuterade om möjligheten att komma i kontakt med verksamhetsrådet via webbsidan 
eller Facebook. Det är viktigt att det finns sätt att lämna synpunkter och önskemål om kyrkans 
verksamhet även under pandemin. Eva skall föreslå detta för Jenny och Daniel.  
 
10. Vision, årets arbete 

Vi håller fast vid det arbete vi önskade utföra men har förhindrats till pga. Corona, att 
undersöka vad församlingsborna önskar av församlingen.  
 
11. Checklistan 

Vi beslutade att skrota checklistan som punkt. Saker som vi ska ta tag vid nästa möte eller 
fortsätta bevaka längre fram sätter vi under övriga frågor. 
 
12. Övriga frågor 

Ann-Cathrin efterfrågade om någon är intresserad att vara valförrättare i kyrkovalet. 
 
13. Mötets avslutandes 

 

Vid protokollet Justeras 

______________________________ 

Elin Jägervall Tornebjer 

______________________________ 

Viveka Boberg 
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