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Kyrkorådet 2018-08-23 

Plats och tid Församlingshemmet i Brösarp, 18.30 e 21.00 

Beslutande Bo Herou 
Lena Berndin 
Krister Persson 
Gunnel Andersson 
Tommy Johansson 
Stig Throbäck 
lda Piekkari 
Margit Nilsson 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 
Anna Mårtensson, ersättare 
Ulf Persson, ersättare 

Utsedd att justera Stig Throbäck 
Justeringens tid och plats Försarnlingshemmet i Brösarp, 2018-08-31, klockan 09.00 
Paragrafer 052 - 063 
Underskrifter /“ 

Sandra Sällberg 
Sekreterare 

/ 1 

Bo Herou 
Or örand

w 
Ság 
J teringsman 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkämiagivits genom anslag. 
Organ Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum 2018-08-23 
Datum för anslags uppsättande 2018-08-31 
Datum för anslags nedtagande 2018-09-21 
Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp 

Underskrift Sandra Sällberg
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Kyrkorådet 2018-08-23 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 23 augusti 2018 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 

§ 052/18 

§ 053/18 

§ 054/18 

§ 055/18 

§ 056/18 

§ 057/18 

§ 058/18 

Beslutsärenden 

§ 059/18 

§ 060/18 

§ 061/18 

§ 062/18 

§ 063/18 

Personal (JC) 

Ekonomi (S S) 

Elbesiktning Fågeltofta (JC) 

Budgetarbete 2019 (BH, JC) 

Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Stavkyrka - pilgrimskyrka (BH) 

Höstens arbete i kyrkorådet (BH) 

Mineralprospektering (BH, 1 C) 

Kommunikationsplan (BH, LB) 

Övriga frågor 

Kyrkoherden informerar (JC) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

g Justerandzünatuá Utdragsbestyrkande 
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\
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 42/18 
Personal 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor. 

?§7 
Juste/lät? så?“ 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 43/18 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en k01t genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetj ämförelse 
per den 30 juni bifogas. 

'§4 
Justeran es signatur/ Utdragsbestyrkande 

1/ /V
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 54/18 
Elbesiktning Fågeltofta kyrka (JC) 

Information 
Lindste'n har lämnat en offert för att åtgärda de anmärkningar som framgick Vid besiktningen. 
300 000 kr plus moms beräknas för att åtgärda bristerna i Fågeltofta kyrka. Även Elan el i 

Ystad är tillfrågade och inkommer med en offert framöver. 

Ärendebeskrivning 
Brandskyddsföreningen genomför löpande elbesiktningar av kyrkorna i församlingen, under 
föregående år besiktigades Fågeltofta kyrka. Besiktningen visar på stora brister, en offert har 
begälts in för att åtgärda anmärkningama. 

Ä 
J usterws sign/aá Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 55/18 
Budgetarbete 2019 (BH, JC) 

Information 
Risk och väsentlighetsanalys diskuteras, vilka risker finns framåt och hur väsentliga är de i 
framtiden. 

Budgeten kommer upp i kyrkorådet under septembermötet. 

Ärendebeskrivning 
Genomgång och diskussion kring budgetarbete 2019. 

5 
J 

"SteZKIdLÃS 
sigyaá Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 56/18 
Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Information 
Diskussion kring fördelar och nackdelar kring de olika om/tillbyggnads alternativen. 
Kyrkoherden förmedlar synpunktema Vidare till arkitekterna. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport angående framtida om/tillbyggnad av lokalerna i Brösalp. Arkitekterna har 
lämnat 2 förslag på om/tillbyggnaden i Brösaip. Se bifogad ritning. 

Ritningar i A3-f01rnat finns kopierade på pastorsexpeditionen inför sammanträdet. 

?Q7 
JusteranIüignat/ Utdragsbestyrkande 

»7) //A
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 57/18 
Stavkyrka - pilgrimskyrka (BH) 

Information 
Två pilgrimsvandrare har varit i kontakt med församlingen, frågan gällde en mindre markbit 
längs med pilgrimsleden där en stavkyrka ska låtas byggas. Kyrkorådets ordförande tar 
fortsatt kontakt med pilgrimsvandrarna för mer detaljerad information. 

Ärendebeskrivning 
Information angående stavkyrka - pilgrimskyrka. 

.IusterzK/es sigszÃ Utdragsbestyrkande 

/ Å. L
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 58/18 
Höstens arbete i kyrkorådet (BH) 

Information 
Utbildningstillfallen är planerade i september och november. Utbildningarna utgår ifrån 
boken ”För troende vald” men kommer även innefatta fastighet och begravningsfrågor. 

Ärendebeskrivning 
Information och diskussion kring arbetet under hösten. 

é 
Justera/tis sign?? Utdragsbestyrkande 

.. 1 W
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 59/18 
Mineralprospektering (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att kyrkorådets ordförande författar ett utlåtande kring prospekteringen i 
Andrarum, utlåtandet skickas sedan till samtliga ledamöter i kyrkorådet innan publicering 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
l Bergsstatens tillstånd till företag för undersökning efter vanadin finns Andrarums kyrka och 
kyrkogård inom tillståndsonu'ådet Andrarum 1. Lagen skyddar särskilt bland annat kyrkor och 
kyrkogårdar. Mariavall och den Helige Benedictus kloster har agerat i media. Diskussion för 
eventuellt beslut om medialt agerande. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådets ordförande att författa ett utlåtande kring prospekteringen i Andrarum, 
utlåtandet skickas sedan till samtliga ledamöter i kyrkorådet innan publicering. 

Justera es sign tur Utdragsbestyrkande 

;lv/i
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 60/18 
Kommunikationsplan (BH, LB) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att utse en grupp förtroendevalda att tillsammans med kyrkoherden arbeta 
fram en kommunikationsplan. Hänsyn till arbetet ska tas i budgetarbetet och arbetet bör vara 
slutfört före årsskiftet. Kommunikationsgruppen består av Lena Berndin, Ida Piekkari, 
kyrkoherde Jesper Cederholm och sammankallande Tommy Johansson. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Vid vårens sista sammanträde 7 juni deltog Gustaf Ström som nu layoutar Vårt Kalendarium. 
Han rekommenderade oss att arbeta fram en kommunikationsplan för församlingen. Denna 
ska visa vad det är vi vill berätta, för vem vi vill berätta och vilka kanaler vi ska kunna 
använda. 

Beslutsfdrslag 
Utse en grupp förtroendevalda att tillsammans med kyrkoherden arbeta fram en 
konnnunikationsplan. Hänsyn till arbetet ska tas i budgetarbetet och arbetet bör vara slutfört 
före årsskiftet. Förslag till kommunikationsgmpp, Lena Berndin, Ida Piekkari, kyrkoherde 
Jesper Cederholm och sammankallande Tommy Johansson. 

K 
Juster ndes siglftur Utdragsbestyrkande 

el //J
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BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING 
Kyrkorådet 

Sammanträdesprotokoll 
2018-08-23 

Sidan 12 av 14 

§__ 
61/18 

Ovriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

Au Justeran ssignaé 
?9 /1 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-0843 

§ 62/18 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Sommarsammanfattning 

Vägkyrka 
Våra kyrkor har varit välbesökta i sommar. Tack till alla som varit med och hjälpt till. En 
inbjudan till utvärdering kommer framöver. Vi är mycket glada för det engagemang som finns 
och som gör det möjligt att ha våra kyrkor öppna under 7 sommarveckor. 

Musik i sommarkväll 
Även musik i sommarkväll har varit välbesökt. En kollekt till församlingens musikverksamhet 
togs upp under sommaren, vilket har varit mycket positivt. 

Loppis i Brösarp 
Loppisen gick bättre en förväntat. Många besökare köade kl 10 när loppisen började. 
Intäkterna från loppisen går till församlingens barnverksamhet. 

Brösarps kyrka 
- Puts ifrån taket trillar ner i Brösarps kyrka. Stiftsingenj örema i Lund menar att det är ett rent 
underhållsarbete och kontakt bör tas med en murare som bättrar på putsen. 
- En ny ljudanläggning är planerad till Brösarps kyrka och kommer antagligen under hösten 
installeras. 

Kyrkogårdarna 
Alla gravstenar på våra kyrkogårdar är nu kontrollerade enligt SKKFs riktlinjer för 
gravstenssäkerhet. 

Minneslunden i Onslunda 
Förslag på restaureringsplan för Onslunda kyrkogård är under konstruerande. Förslaget ska 
vara klart under sommaren och kommer påbörjas i höst. En ny minnessten kommer sättas upp 
i askgravlunden där plaketterna sätts upp i kronologisk ordning. 

Askgravlunden i Brösarp 
En ny sten kommer sättas upp i askgravlunden, från och med nu kommer plaketterna placeras 
i kronologisk ordning. 

Kyrkogårdsmuren i Spjutstorp 
__ 

Muren och grindstolpen i Spjutstorp är påkörd. Arendet är anmält och arbetet kommer 
påbörjas Linder hösten. 

Buxbomssjuka på Andrarums kyrkogård 
Arbetet kan inte påbörjas på grund av rådande eldningsförbud, 

Verksamheter 
Under vecka 35 är det terminsstart för våra körer, bamgiupper och konñrmander. 

Justeran es signÅ Utdragsbestyrkande 

/ . %\ 
/
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Kyrkorådet 2018-08-23 

§ 63/18 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Fiber i Andrarum 
Fiber är nu nedgrävt längs med Vägen vid Andrarums församlingshem. 

Spjutstorp 13:41 
Församlingen har godkänt en ändring av kommunens detaljplan för Spjutstorp 13:41 
huvudsakligen avseende Ängavallen. Planändring berör inte församlingens verksamhet utan 
syftar till att ändra den gamla planens bestämmelser till dagens användning. 

Föreläsning 
Kyrkorådet är inbjudna till föreläsning kring ”Det gudlösa folket?” av David Thurfjell, 
Kontraktet anordnar föreläsningen i Sjöbo församlingshem tisdagen den 2 oktober kl. 18.30. 

Justeram siár Utdragsbestyrkande


