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§ 64/18 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

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

X) Justerandes ignatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 65/18 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetjämförelse 

per den 31 augusti bifogas. 

1% 

Justerandes/iifllatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 66/18 
Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Information 
Under mitten av oktober inkommer arkitekterna med fasadritning och kostnadsförslagr Först 

därefter kan beslut kring alternativ om/tillbyggnad tas. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport angående framtida orm/tillbyggnad av lokalerna i Brösarp. 

X 
Justerandes gnatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 67/18 
Öppen kyrka (BH) 

Information 
Det finns önskemål ifrån Svenska kyrkan nationellt att öka tillgängligheten i landets kyrkor, 
framförallt genom utökade öppettider. Stadskyrkor är ofta öppna för besökare under vardagar 
medan landsbygdskyrkor i större utsträckning är stängda. Önskemålen framöver är att 
landsbygdskyrkorna ska vara öppna mer under vardagarna så som stadskyrkorna. 

Ärendebeskrivning 
Möjlighet att ha en av församlingens kyrkor öppen för besökare, eventuellt med kodlås 
liknande den på meröppet bibliotek i Onslunda och Brösarp 

Justerandes 
?Ei/Latin 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 68/18 
Redovisning av planerna på fastighetsregister (JC) 

Information 
2016 fattas beslut om ett gemensamt ansvar över Svenska kyrkans fastigheter. Resultatet är 
Svenska kyrkans nationella fastighetsrcgistcr där samtliga byggnadsverk ska registreras. 
Den 1 januari 2019 ska samtliga byggnadsverk vara registrerade i fastighetsregistret. 
Samtliga byggnadsverk ska registreras både med tak och utan tak. Mätningen av kyrkorna 
kommer Lunds stift stå för, övriga byggnader och mark mäter församlingarna sj älva. 
Brösalp-Tranås församling kommer under sju veckor mäta byggnadsverk, en by åt gången, 
för att varar klara den 1 januari 2019. 

Ärendebeskrivning 
Information om svenska kyrkans nationella fastighetsregister. Samtliga fastigheter i svenska 
kyrkans ägo ska registreras i fastighetsregistret innan den 1 januari 2019. 

Justerandes 
' natur Utdragsbestyrkande 
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§ 69/18 
Mineralprospektering (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att anta bifogad skrivelse till Bergsstaten. 

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 tillståndsområdet Andrarum 1. Lagen skyddar särskilt bland annat kyrkor och 
kyrkogårdar. Mariavall och den Helige Benedictus kloster har agerat i media. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet antar bifogad skrivelse till Bergsstaten. 

Å?? 
Justerandes . gnatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 70/18 
Budget (BH, SS, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar föreslår kyrkofullmäktige anta budget och verksamhetsplan för 2019, 
uppdrar åt kyrkoherden MBL-förhandla budget och verksamhetsplan samt sända den till 
begravningsombud för granskning. 

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

Ärendebeskrivning 
Förslag till budgeten sänds uti särskild ordning måndagen den 24 september. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige anta budget och verksamhetsplan för 2019, uppdrar åt 

kyrkoherden MBL-förhandla budget och verksamhetsplan samt sända den till 
begravningsombud för granskning. 

(X .äcrandesÃ/gljtur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 71/18 
Övriga anmälda frågor 

Loppis den 6 oktober mellan kl 10 - 14, lärarbostaden i Brösarp. Alla som har möjlighet att 
hjälpa till är Välkomna att anmäla sig till Ida Piekkari. 

ç'X Justerandes si atur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-09-27 

§ 72/18 
Kyrkoherden informerar (JC) 

KAE - kyrkoantikvarisk ersättning 
Lunds stift har under 2018 delat ut 82,7 miljoner i KAE. Brösarps kyrka har tilldelats 250 000 

kr för kalkning och restaurering av kyrktornet. 

Kommunikationsplan 
Ett möte kring kommunikationsplanen är under planering. 

Brösarps kyrka 
Putsen i taket på Brösarps kyrka har spruckit och kommer åtgärdas framöver. Det innebär att 

kyrkan är stängd under 3 veckor på grund av torkningstid. Ingen verksamhet kommer vara i 
kyrkan under denna period och söndagsmässan flyttas till annan kyrka. 

Allhelgonahelgen 
Intresseanmälan om att hjälpa till på gravsmyckningskaffet till allhelgona är utskickat. Anmäl 
dig gärna till Åsa Modin för att hjälpa till någon av dagarna. Det är även Österlen lyser under 
allhelgonahelgen och i år är Onslunda ljusby. 

Verksamheter 
Den 30 september är det små och stora gudstjänst i Brösarps kyrka samt skördevesper i 
Spjutstorps kyrka. Välkomna! 

Nästa kalendarie kommer ut till första advent. 

Q; 
Justerandes .ignatur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-0947 

§ 73/18 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Stavkyrka 
En pil grimsvandrare från Kristianstad är intresserad av att bygga en stavkyrka någonstans 

längs med pilgrimsleden. Församlingen har blivit tillfrågad och kan erbjuda en markbit i 
Järstorp, erbjudandet medför inga kostnader för församlingen och stavkyrkan kommer vara i 
storleksordnjng 5 x 2 meter. 

Järstorp 
Föryngringsavverkning i skogen kommer ske under hösten eller vintem. 

Föreläsning 
Ky1k01ådet a'r inbjudna till föieläsning kling ”Det gudlösa folket?” av David Thurfjell 
Kontraktet an01 dnai fmelasningen 1 Sjöbo församlingshem tisdagen den 2 oktober kl 18.30. 

å Justerandes 
?ån/:tur 

Utdragsbestyrkande
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