SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Plats och tid

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

Beslutande:

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

Ersättare:

Niels Nielsen

Övriga deltagande:

Emma Lindstrii, sekreterare

Utses att justera:

Åke Svensson & Anders Söderberg

Justeringens plats och tid:

Församlingshemmet den 18 december

Underskrifter: Sekreterare:

.
Emma Lindstrii

_

Ordförande:

.
Margreth Mårtensson

_

Justerande:

.
Åke Svensson

_

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

_
Anders Söderberg

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för anslag uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslag nedtagande

Församlingshemmet
_

Underskrift
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Sammanträdets öppnande
Ordförande Margreth Mårtensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat. Därefter tände Margreth ett ljus för kyrkofullmäktiges ledamot Bo Ståhl som avlidit och en
tyst minut hölls till Bos minne.

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 Åke Svensson och Anders Söderberg till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 18 december.

Godkännande av dagordning
Ordföranden meddelade att §47 utökats med §47b- val av vice ordförande kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

Beslut- val av externrevisor
Offertförfrågan skickades till fem revisionsbyråer (EY, KPMG, Grant Thornton, PWC samt Baker Tilly)
och samtliga inkom med anbud. Efter genomgång av anbuden var kyrkofullmäktiges presidium och de
valda revisorerna eniga om att föreslå till kyrkofullmäktige att välja EY som revisionsföretag för
Trelleborgs församling för åren 2019 och 2020.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att välja EY som revisionsföretag för Trelleborgs församling för åren 2019 och 2020.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

3 (4)

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Utträde ur kyrkofullmäktige
Ingrid Olsson har valt att avgå från kyrkofullmäktige. Gunilla Linde har därmed utsetts till ny ledamot
för Kyrkans vänner i Trelleborgs församling. Eftersom valsedeln saknar ytterligare namn kan ny
ersättare inte utses.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att lägga informationen till handlingarna.

Utträde ur kyrkofullmäktige
Egil Ahl har valt att avgå från kyrkofullmäktige per 2018-12-31. Stiftsstyrelsen har ännu inte inkallat
efterträdare och utsett ny ersättare.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut- val av ny ledamot kyrkorådet
Egil Ahl har avsagt sig sitt uppdrag i kyrkorådet. Anders Söderberg presenterade Anitha Lata
som förslag till ny ersättare i kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att utse Anitha Lata till ny ersättare i kyrkorådet under resterande mandatperiod.

Beslut- val av vice ordförande kyrkorådet
Egil Ahl har avsagt sig sitt uppdrag i kyrkorådet. Anders Söderberg presenterade Anne-Marie Hansson
som förslag till ny vice ordförande för kyrkorådet.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att utse Anne-Marie Hansson till vice ordförande för kyrkorådet under resterande mandatperiod.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47b. Beslut- val av vice ordförande kyrkofullmäktige
I och med att Anne-Marie Hansson blir vice ordförande i kyrkorådet så lämnar hon sitt uppdrag som
vice ordförande i kyrkofullmäktige. Anders Söderberg presenterade Lizian Kyréus som förslag till ny
vice ordförande för kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att utse Lizian Kyréus till vice ordförande i kyrkofullmäktige under resterande mandatperiod.

Tidpunkter för kyrkofullmäktiges ordinarie sammanträde 2019
Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att kyrkofullmäktige under 2019 ska ha möten
o Onsdagen 24 april (gemensamt förmöte om bokslut, ej ordinarie möte)
o Onsdagen 15 maj
o Onsdagen 23 oktober (gemensamt förmöte om budget, ej ordinarie möte)
o Onsdagen 6 november
o Onsdagen 11 december.

Tack
Ordförande tackade alla ledamöter och ersättare för det gångna året. Tyvärr hade de avgångna
ledamöterna Margaretha Alwall Svenning, Ingrid Vikström, Ingrid Olsson och Egil Ahl förhinder att
närvara.
Kyrkoherden tackade kyrkvärdarna för årets arbete samt överlämnade en blomma.

Eventuellt inkomna övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och önskade en god jul och gott nytt år. Anne-Marie Hansson fick
ordet och tackade och önskade ordföranden detsamma, därefter avslutades mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

