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Protokoll fört vid sammanträde med kyrkofullmäktige i Vaxholms församling
tisdagen den 8 november 2016 klockan 19:01-19:40 i Församlingsgården,
Vaxholm.
Närvarande:
Kyrkoherde: Madeleine Sarenfält
Ordinarie ledamöter:
Tradition och förnyelse
Mikael Freimuth
Pelle Dalhammar
Caroline Åkerhielm
Christian Söderman
Anne Losman Flood
Ingemar Visteus
Svante Nordell
Gunilla Harvig
Leslie Öqvist
Margareta Brandberg
Birgitta Holmen
Synnöve Visteus

Ersättare
Bengt Hammarberg
Birgitta Nyhlén (tjg)
Elaine Nord Larsson
Marita Bång
Christina Grahn (tjg)
Magda Almberg

POSK
Åsa Klint
Sven Morin
Berit Nordlund
Carsten Watolla
Elin Berggren Wall
Lisbeth Hjalmarsson Grunditz
Bengt Sandell
Ann-Sofi Klar
Jan Wester
Kerstin Nylander
Ingrid Degerström
Thua Andersson Kropp
Eva Morin
Eva Moe Widström
Lena Vannérus (tjg)
Torsten Gustafsson

Sekreterare: Håkan Nord
§ 18 Inledning
Kyrkofullmäktiges ordförande Mikael Freimuth öppnade mötet
Kyrkoherde Madeleine Sarenfält läste Atle Burmans dikt ”I Allhelgonatid”.
§ 19 Upprop
Upprop förrättades av sekreterare Nord enligt ovan.
§ 20 Sammanträdets utlysande
Freimuth beskrev kallelseförfarandet.
Beslöts: att kallelse till sammanträdet skett på sätt som föreskrivs.
§ 21 Godkännande av dagordning
Beslöts: att godkänna dagordningen.
§ 22 Val av två justerare.
Beslöts: att till justerare välja: Anne Losman Flood
Berit Nordlund
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§23

Datum för protokollsjustering
Beslöts att protokollsjustering kommer att ske måndagen den 14 november klockan 10:00 på
församlingsexpeditionen.

§ 24 Budget 2017 samt plan för 2018 och 2019
Kamrer Håkan Nord inledde med att kortfattat gå igenom budgeten:
 Kyrkoavgiften beräknas öka med drygt 3,2 % och detta för första gången på två år.
 Ett antal verksamheter har fått ökade anslag efter att tidigare ha skurits ned eller legat stilla
under två år.
 Likviditeten förväntas bli god eftersom begravningsverksamhetens underskott på drygt 2,3
miljoner kommer att återbetalas under nästa år.
 Vinstmarginalen på drygt 1,1 % är mycket låg och gör att tillfälliga fördyringar kan leda till
minusresultat.
 Budgeterat resultat på 206,5 tkr inte avspeglar hur resultatet kommer att vara under året
eftersom resultatet under året kommer att visa på relativt stora överskott som budgeterat
månadsunderskott
Beslut: att anta budget 2017 och plan 2018 och 2019
Beslut: att anta investeringsbudget för 2017
Beslut: att godkänna förslag på uthyrningspriser 2017, med tillägget att höjningen för
Johannessalen genomförs först efter installerad ljudanläggning
§ 25 Kyrko- och begravningsavgift 2017
Beslut: att fastställa oförändrad kyrkoavgift 0,82 kr.
§ 26 Erforderliga justeringar inom budgetram
Beslut: att kyrkorådet får göra erforderliga justeringar inom budgetram.
§ 27 Valärenden
Inga valärenden fanns
§ 28 Inkommen motion
Motion inkommen från Tradition och Förnyelse om miljödiplomering av Vaxholms församling
Beslut: att låta kyrkorådet bereda motionen.
§ 29 Sammanträdestider 2017
Mikael Freimuth redogjorde för föreslagna möten: 16 maj, 19 september, 7 november och
12 december.
Beslut: att fastställa mötestiderna enligt ovan
§ 30 Information från kyrkoherden
Madeleine Sarenfält redogjorde för höstens stora händelse: förvaltningstillsynen från stiftet och
biskopsvisitationen 16-19 februari 2017.
Under hösten har stiftets tjänstemän varit på besök och gått igenom områdena:
 Kyrkobokföring

 Ekonomi

 Arkiv- och diarieföring

 Kulturarv

 Central förvaltning

 Fastighet

 Personal
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Generellt kan sägas att församlingen klarade sig väl i jämförelse med andra församlingar. Brister
upptäcktes främst i diarie- och arkivhanderingen och registerföringen av kyrkliga inventarier.
Församlingen kommer att få en rapport från tillsynen att användas i det fortsatta förbättringsarbetet.
§ 31 Information från kyrkorådet
I Åsa Klints frånvaro redogjorde Ann-Sofie Klar från senaste kyrkoråd:
 Lutherresan ströks ur budget och får ske i privat regi.
 Budgetering församlingsvärd uppdelad på diakonal inriktning och lokalfrågor
 Ewa Leijdström anställd som församlingsvärd
 Investeringen i barnens altarskåp bantades.
Beslut: att lägga informationen till handlingarna.
§ 32 Övriga frågor:
 Pelle Dalhammar efterfrågade en annorlunda budgetberedning och lovade återkomma i
ärendet i skrivelse från Tradition och Förnyelse.
 Kerstin Nylander redogjorde för valnämndens arbete och nomineringsgruppernas del i det
hela. Valnämnd och nomineringsgrupper kallade till utbildning före och efter årsskiftet.
 Mikael Freimuth och Håkan Nord redogjorde för möte med staden och deras intresse av att
först och främst köpa prästgården. Freimuth hade informerat om församlingens beslut att tills
vidare inte sälja prästgården och efterfrågat mer konkreta hyresförslag från staden.
Beslut: att lägga informationen till handlingarna
§ 33 Mötets avslutande
Mikael Freimuth tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid protokollet

Håkan Nord
sekreterare

Justeras:

Mikael Freimuth
Ordförande i kyrkofullmäktige

Anne Losman Flood
Justerare

Berit Nordlund
Justerare

