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§ 86 
Sammanträdets öppnande 
Ordföranden Anna Frej hälsar alla deltagare välkomna och förklarar kyrkorådssammanträdet 
öppnat. 

§ 87 
Kallelse 
Kallelsen utskickad i rätt ordning 

§ 88 
Fastställande justeringsdag samt val av justerare tillika rösträknare 
Kyrkorådet beslutar 

att justeringsdag är den 25 februari kl 11:00. 

att välja Bror Nordqvist att jämte ordföranden justera dagens protokoll samt utgöra 
rösträknare. 

§ 89 
Fastställande av dagordning 
Punkten övriga  frågor saknas i kallelsen. 
Kyrkorådet beslutar  

att fastställa dagordningen med tillägg för övriga frågor 

§ 90 
Föregående protokoll 
Inga frågor eller synpunkter 
  
§ 91 
Försäljning av Djurö prästgård 
En arbetsgrupp som kallar sig Arbetsgruppen Djurö prästgård har bildats. De driver en 
opinion mot den tilltänkta försäljningen av Djurö prästgård och avkräver församlingen ett 
löfte om att inte försälja densamma för att dra tillbaks den erinran som lämnats in av Bo 
Österman och Eva Tures vilken förhindrar köparen av Maria Sjögrens stuga, Kyrkudden 1:2, 
att lösa lagfart. De har även ställt upp ytterligare ett antal krav för att tillmötesgå detta. Då Bo 
Österman och Ewa Tures inte nöjer sig med att vi beslutar att avstå försäljning innevarande 
mandatperiod utan kräver att vi tillmötesgår arbetsgruppens förslag i sin helhet blir 
lagfartsärendet tvunget att lösas rättsligt, i det fall köparna inte väljer att istället häva köpet. 

Arbetsgruppen Djurö prästgård har lämnat över ett brev till ledamöterna, vilket delas ut och 
läses.  
Gullewi Dunback anser att vi bör vara tillmötesgående.  
Inga Winroth anser att vi måste hitta en lösning. 
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Iréne Ulfvin anser att frågan måste utredas ordentligt, bland annat vem som har rätt att föra en 
eventuell motparts talan. 
Ingela Mellberg anser att vi som förtroendevalda är valda av församlingen och måste ta 
hänsyn till dess medlemmar och dess verksamhet och aldrig prioritera byggnader framför 
detta. 
Marianne Berggren anser att ett ordentligt underlag behövs för att kunna föra en saklig 
diskussion. 
Inga Winroth anser att vi bör ta reda på vad som gäller angående gåvobrevet och att vi 
behöver experthjälp då det är svårtolkat. 
Gullewi Dunback anser att vi inte får utgå ifrån att alla har onda tankar då det inte är bra för 
kyrkan och att vi måste skilja ut vad vi kan komma överens med arbetsgruppen om. 
Carl-Olof Sandquist anser att vi har ett ansvar att förvalta församlingens tillgångar på ett bra 
sätt men att vi inte kan avyttra något innan vi känner till ägandeförhållandena och yrkar på att 
vi reder ut dessa. 

Kyrkorådet beslutar  

att ta med brevet från arbetsgruppen Djurö prästgård i den fortsatta beredningen av 
ärendet. 

att utreda ägandeförhållandena för Kyrkudden. 

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att tillsammans med kyrkorådets 
ordförande bereda ärendet vidare. 

§ 92 
Möja Prästgård 
Då församlingens ekonomiska läge förändras drastiskt utan intäkter från fastighetsförsäljning 
finns inga medel till icke akuta åtgärder av fastigheter som inte faller in under 
kulturmiljölagen. Detta medför att inga ytterligare renoveringar kan göras på  Möja prästgård. 
Ett förslag som tidigare diskuterats är att bilda en stiftelse eller förening på Möja som kan ta 
över ägandet och därmed drift och underhåll av Möja prästgård. En arbetsgrupp bör tillsättas 
för att tillsammans med boende på Möja vidare diskutera dessa möjligheter. 

Carl-Olof Sandquist yrkar på att vi utreder Möja prästgårds skick. 
Inga Winroth anser att vi inte får dra på oss några merkostnader för att hyra lokalen och att vi 
inte får riskera att inte kunna använda den för våra verksamheter. 
Elisabeth Ringbom påpekar att det är kärnverksamhet som pågår i prästgården och att vi idag 
har dubbla kostnader då vi måste använda både kyrkan och prästgården. 
Gullewi Dunback anser att det är viktigt att detta arbete görs tillsammans med nästa 
generation på Möja och att förankringen kan ta tid då alla måste få komma till tals.  
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Kyrkorådet beslutar  

att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Carl-Olof Sandquist, Gullewi Dunback, 
Elisabeth Ringbom och Per Olsson som i dialog med boende på Möja 
undersöker möjligheterna att överlåta Möja prästgård till en lokal intressegrupp. 

att Carl-Olof Sandqvist är sammankallande och rapporterar till 
ordförandeberedningen.  

att arbetsgruppen för fastighetsfrågor utreder vad som är gjort och vad som behöver 
göras på byggnaden. 

§ 93 
Lusthuset på Kyrkudden  
Lusthuset är en gammal och bevarandevärd byggnad. Det finns dokumenterat att det stod på 
kyrkuddens kulle i alla fall i mitten på 1800-talet. Det nyttjas av brudpar i samband med 
vigsel och av de som promenerar på Kyrkudden eller längs Sjöhistoriska stigen. Det 
föreligger stora renoveringsbehov av lusthuset och för att det inte ska behöva beläggas med 
nyttjandeförbud behöver vissa arbeten utföras redan i år. Det har inkommit en offert på 66 tkr. 
En korrekt upphandling bör göras, det är viktigt att arbetet utförs av kvalificerad personal med 
behörigheter där så erfordras. 

Gullewi Dunback yrkar på att vi gör lite i taget. 
Elisabeth Ringbom yrkar på att renoveringen av lusthuset ska stå tillbaka till förmån för Möja 
prästgård där vi bedriver kärnverksamhet. 
Yvonne påpekar att Sjöhistoriska stigen gjort att lusthuset blivit ett populärt utflyktsmål för 
många och det är betydelsefullt för både församlingen och stigen. 
Elisabeth Ringbom yrkar på att vi gör en insamling till renoveringen då det kanske finns 
kulturintresserade som vill vara med och skänka pengar. 
Carl-Olof Sandquist påpekar att det inte alltid blir billigare att dela upp kostnaderna och anser 
att det ska göras en riktig upphandling. 
Bror Nordqvist anser att vi måste ta hänsyn till vårt ansvar om någon skadar sig i lokalen.  
Irene Ulfvin  anser att vi ska ta in anbud från minst tre utförare. 
Inga Winroth och Elisabeth Ringbom anser att vi ska sätta upp en skylt om att ingång sker på 
egen risk och att församlingen frånsäger sig ansvaret om något händer. 
Irene Ulfvin föreslår att arbetsgruppen för fastighetsfrågor gemensamt besiktigar kusthuset.  
Carl-Olof Sandquist meddelar att gruppen träffas på Djurö den 22/2 och då har möjlighet att 
göra detta. 

Kyrkorådet beslutar 
  
att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att gemensamt undersöka 

byggnadens skick samt prioritera arbetet och komma med ett förslag till nästa 
kyrkorådssammanträde. 
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§ 94 
Prioriteringsordning för underhåll av fastigheter  
Arbetsgruppen Djurö prästgård har efterfrågat en prioriteringsordning för underhåll av 
församlingens fastigheter. Hänsyn har tagits till vilka fastigheter som används i församlingens 
kärnverksamhet i första hand, såsom kyrkor och verksamhetslokaler, samt vilka som är värda 
att bevara enligt kulturmiljölagen. 
Dokumentet bifogas protokollet. 

Kyrkorådet beslutar 

att efter revidering fastställa prioriteringsordningen för församlingens byggnader. 

§ 95 
Nya regler för kollektredovisning 
Kyrkostyrelsen har fastställt två nya bestämmelser som anpassar regelverket till de nya 
möjligheterna att lämna kollekt via tex Swish. 
Kyrkorådet behöver fatta beslut om under vilken period som insamlade medel ska bokföras 
som kollekt. I förslagen ges tre alternativ:  
• att endast medel insamlade under söndagen registreras som kollekt 
• att medel insamlade och inkomna till konto under perioden torsdag till onsdag registreras 

som kollekt 
• att medel insamlade och inkomna till konto under perioden söndag till onsdag registreras 

som kollekt 
• att endast kontant insamlade medel registreras som kollekt, Swish och andra digitala 

inbetalningar registreras som gåva 

Kyrkorådet beslutar 

att medel insamlade och inkomna till konto under perioden söndag till onsdag 
registreras som kollekt. 

§ 96 
Budgetdag 

Den 12/5 kommer en budgetdag att hållas i Klockargården tillsammans med förtroendevalda 
och församlingens anställda med ansvar för budget. Vi börjar kl 8:15 och håller på till ca 17 
med avbrott för gemensam lunch. För de som deltar på kyrkorådssammanträdet på kvällen 
kommer det även att serveras något att äta efter dagens budgetarbete. 

§ 97 
Information från kyrkoherden 
Skriftlig information bifogas protokollet. 

§ 98 
Information från församlingens internationella grupp 
Skriftlig information bifogas protokollet. 



DJURÖ, MÖJA OCH NÄMDÖ FÖRSAMLING  Sammanträdesdag 
Kyrkorådet  2014- 2017                         2016 02 18

  
§ 99 
Information från arbetsgruppen för fastighetsfrågor 
Skriftlig information bifogas protokollet. 

§ 100 
Övriga frågor 

Val av kyrkvärd 

Kyrkorådet beslutar 

att välja Jörgen Frej till kyrkvärd i Djurö, Möja och Nämdö församling. 

Arbetsmiljöutredning 
Gullewi Dunback har efterfrågat den utredning som gjordes 2012 kring församlingens  
arbetsmiljö. Den föredrogs endast av konsulterna som genomförde utredningen och lämnades 
inte över i skriftlig form då den innehöll uppgifter som kunde anses känsliga för de anställda 
på grund av att anonymiteten inte blir total i en så liten församling. Ordföranden frågar om  
en ny utredning behöver genomföras. 

Kyrkorådet beslutar 

att församlingen inte har behov av att genomföra en ny arbetsmiljöutredning. 

Mögel i Möja prästgård 
Elisabeth Ringbom meddelar att Möjaborna har tröttnat och redogör för en sammanställning 
hon gjort. Ordföranden påminner om att vi bytt tak, dränerat grunden, dragit in gemensamt  
V/A och bredband. Vidare meddelar ordföranden att sammanställningen bifogas protokollet 
och att ärendet kommer att behandlas under nästa kyrkorådssammanträde. 

Träffar mellan personal och förtroendevalda 
Elisabeth Ringbom meddelar att hon tillsammans med delar av personalgruppen har önskemål 
om gemensamma aktiviteter. Ordföranden svarar att vi har det i form av grötfrukost till jul 
och nytt för i år arbetet med budgetdag. Kyrkoherden bekräftar att all personal har möjlighet 
att komma i kontakt med ordföranden om behov finns. Ordföranden välkomnar förslag på vad 
personal och förtroendevalda ska göra, tidpunkt samt kostnader. 

Datum för nästa kyrkorådssammanträde  
Elisabeth Ringbom efterfrågar ett nytt datum för nästa möte då det som var inplanerat infaller 
på Skärtorsdagen. 
Nytt datum blir den 31/3.  
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Semantik 
Gullewi Dunback undrar om man får övernatta i vaktmästeriet på Nämdö då det står i 
bygglovet att man inte får bo där. Det kan ha varit samma formulering angående tvättstugan 
på Möja. 

Kyrkorådet beslutar 

att uppdra åt arbetsgruppen för fastighetsfrågor att utreda vad som gäller för 
övernattning i vaktmästeriet på Nämdö. 

Sammanträdets avslutande 


