KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll

2019-05-15

Plats och tid

Trelleborgs församlingshem, kl. 18:30 – 19:00

Beslutande:

Margreth Mårtensson
Lizian Kyréus
Jan Mårtensson
Anne-Marie Hansson
Åke Svensson
Alf Hansson
Leif Malmstein
Gerd Klein
Karin Jönsson
Anders Söderberg
Gunnel Svensson
Anitha Lata
Birgitta Svensson

Ordf.
Stefan Larsson
Vice ordf. Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Lilian Jönsson
Rolf Almroth
Lars Sonesson
Anitha Ljung
Göran Törnklev
Gunilla Linde
Mats Vikard- tjg ers
Kisse Pedersen- tjg ers
Gunilla Folkesson- tjg ers

Ersättare:

Övriga deltagande:

Emma Lindstrii, sekreterare

Utses att justera:

Leif Malmstein och Anne-Marie Hansson

Justeringens plats och tid:

Församlingshemmet den 22 maj

Underskrifter: Sekreterare:

.
Emma Lindstrii

_

Ordförande:

.
Margreth Mårtensson

_

Justerande:

.
Leif Malmstein

_

_
Anne-Marie Hansson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Datum för anslag uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslag nedtagande

Församlingshemmet
_

Underskrift

Robert Zetterqvist
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Sammanträdets öppnande
Kyrkoherde Anna Hult inledde med att tillsammans med deltagarna sjunga en psalm, till vilken
Stina Backlund spelade piano. Ordförande Margreth Mårtensson hälsade därefter
mötesdeltagarna välkomna och förklarade sammanträdet öppnat.

Upprop. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst
Ordföranden förrättade upprop, som godkändes, varefter

Kyrkofullmäktige förklarade:


att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla samt
utskickat till ledamöter och ersättare i god tid.

Val av justerare, tillika rösträknare samt dag för justering av
protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade:



att välja Leif Malmstein och Anne-Marie Hansson till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 22 maj.

Godkännande av dagordning
Ordförande meddelade att det inkommit ett ärende under övriga frågor.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att godkänna dagordningen.

Trelleborgs församlings årsredovisning 2018
Kanslichef Emma Lindstrii presenterade årsredovisningen vid möte 24 april. Inga frågor
avseende årsredovisningen ställdes.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information- revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen
Ordföranden Margreth Mårtensson gick igenom revisionsberättelsen med fokus på
revisorernas uttalanden avseende fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande
av ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att lägga informationen till handlingarna.

Fastställande av Trelleborgs församlings årsredovisning 2018
Ur protokoll KR 2019-04-24 § 48 Årsredovisning Trelleborgs församling 2018:
Kanslichefen hade vid förmöte presenterat Årsredovisning 2018 (bilaga 3).
Kyrkorådets ledamöter undertecknade årsredovisningen.
Kyrkorådet beslutade:
 Att godkänna årsredovisningen samt
 Att överlämna årsredovisningen för Trelleborgs församling 2018 till kyrkofullmäktige för
godkännande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att fastställa Trelleborgs församlings årsredovisning för 2018 (bilaga 1).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i kyrkoråd
Innan frågan om beviljande av ansvarsfrihet 2018 för ledamöter o kyrkorådet anmälde
Margreth Mårtensson, Lizian Kyréus, Jan Mårtensson, Anne-Marie Hansson, Åke Svensson, Alf
Hansson, Leif Malmstein, Karin Jönsson, Anders Söderberg, Gunnel Svensson, Anitha Lata,
Birgitta Svensson och Mats Vikard jäv.
Då ordföranden, vice ordföranden och ålderspresident var jäviga föreslog ordföranden att
Gerd Klein skulle leda omröstningen, vilket bifölls av kyrkofullmäktige. Därefter lämnade
ordförande över klubban till Gerd.
Till justerare för paragraf 59 valde kyrkofullmäktige Bo Evanth och Kerstin Zetterman.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kyrkorådet för räkenskapsåret 2018.

Justeras:

_
Bo Evanth

Kerstin Zetterman

Tilläggsbudget 2019
Ur protokoll KR 2019-05-15 § 66 Tilläggsbudget:
I budget 2019 budgeterades för renoveringen av församlingshemmets södra flygel kostnader
om 2 455 tkr samt investeringar om 1 900 tkr. Begravnings- och fastighetsutskottet (BoFU) har
i protokoll 2019-05-08 §5 inkommit med förslag till beslut, se bilaga 1. Efter samråd med
ordföranden i BoFU har detta av kanslichefen justerats i bilaga 2.
Diakon Mari Ekdahl har inkommit med ett tilläggsäskande om ytterligare 40 tkr avseende
livsmedelskostnader för verksamhet 180 Vuxenverksamhet (se bilaga 3), vilket ger en total
budget om 713 tkr, inklusive personalkostnader.
För att förenkla kyrkorådets beslutsfattande och manövreringsutrymme föreslås att
kyrkorådet får lov att göra omdisponeringar mellan olika verksamheter och konton inom lagd
budgetram.
På grund av den utestående diskussionen med en leverantör till Norra kapellets renovering är
det ännu oklart om församlingens likviditet klarar kostnaderna för renoveringen eller om
likviditeten behöver stärkas med lån. I budget 2019 beslutades om ett utökat möjligt
låneutrymme om 2 500 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet beslutade






Att godkänna tilläggsäskande till verksamhet 681 Församlingshemmet, projekt 964
renovering, vilket ger totala kostnader om 2 650 tkr samt investeringar om 2 100 tkr samt
överlämnar till kyrkofullmäktige för fastställande.
Att godkänna tilläggsäskande om 40 tkr till verksamhet 180 Vuxenverksamhet samt
överlämna till kyrkofullmäktige för fastställande.
Att godkänna att kyrkorådet får göra omdisponeringar mellan olika verksamheter inom
lagd budget samt överlämna till kyrkofullmäktige för fastställande.
Att paragrafen justeras omgående.

Kyrkofullmäktige beslutade:




Att fastställa tilläggsäskande till verksamhet 681 Församlingshemmet, projekt 964
renovering, vilket ger totala kostnader om 2 650 tkr samt investeringar om 2 100 tkr.
Att fastställa tilläggsäskande om 40 tkr till verksamhet 180 Vuxenverksamhet.
Att fastställa att kyrkorådet får göra omdisponeringar mellan olika verksamheter inom
lagd budget.

Utökning av tjänst församlingspedagog
Ur protokoll KR 2019-04-24 § 54 Församlingspedagogtjänster:
Fem av de totalt 15 sökande till församlingspedagogstjänsten med ansvar konfirmand och
ungdom intervjuades under början av april av kyrkoherde, kanslichef och kyrkorådets
presidium. Efter intervjuerna bjöds samtlig personal i församlingsverksamheten in att fika med
de sökande. Personalens intryck samlades därefter in och togs med i bedömningen.
Då nuvarande församlingspedagogstjänst med ansvar barn- och familj kommer att bli vakant
vid årsskiftet togs frågan om denna tjänst upp med de sökande.
Kyrkorådet gav i KR 2019-04-03 § 38 personalutskottet i delegation att anställa
församlingspedagog.
Intervjugruppen var enig om att två sökande matchade de två olika
församlingspedagogstjänsterna. Kyrkoherden och kanslichefen fick av PU i uppdrag att, efter
referenstagning, erbjuda anställning till Karl-Johan Eklund som församlingspedagog med
ansvar konfirmand och ungdom och Zandra Hagman som församlingspedagog med ansvar
barn, familj och ungdom, från 15 augusti.
Då Zandras tjänst innebär en utökning av tjänst erbjöds hennes tjänst först som ett vikariat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet beslutade




Att godkänna anställningarna av Karl-Johan Eklund och Zandra Hagman.
Att godkänna en utökning till två heltids församlingspedagogstjänster samt
att lämna frågan om utökning av tjänster till kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att fastställa utökningen till två heltids församlingspedagogstjänster.

Övriga frågor
Ur protokoll KR 2019-04-03 § 38 Inkomna skrivelser, rapporter och delegationer:
Hittills har sex st församlingar tecknat kremationsavtal med Trelleborgs församling och betalar
3 300 kr/kremation. Övriga församlingar som inte har tecknat avtal betalar för närvarande
endast 2 700 kr/kremation. BoFU förordar [i protokoll 2019-03-13 § 11] till KR att
rekommendera att avtalslösa församlingar ska betala minst 10 % över avtalspriset på 3 300 kr
samt att lämna ärendet för beslut till Kyrkofullmäktige.
Kyrkorådet beslutade:
 att godkänna att avtalslösa församlingar betalar avtalspris + 10 % samt överlämna till
Kyrkofullmäktige för fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


Att fastställa att avtalslösa församlingar betalar avtalspris + 10 %.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och önskade en glad sommar. Vice ordförande önskade
ordföranden detsamma, varefter ordföranden avslutade mötet.
Efter mötet höll kyrkoherde Anna Hult i en presentation om Svenska kyrkans organisation och
församlingsinstruktion.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

