
Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidanlav 13 

Kyrkorådet 2018-03-08 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utsedd att justera 
Justeringens tid och plats 

Paragrafer 
Underskrifter 

Församlingshemmet i Brösarp, 18.30 i 21.00 

Bo Herou 
Lena Berndin 
Krister Persson 
Anna Öhgren 
Gunnel Andersson 
J an-Erik Broome 
Stig Throbäck 
Ida Piekkari 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Sandra Sällberg, sekreterare 

Lars-Göran Göransson, ersättare 

Krister Persson 
Församlingshemmet i Brösarp, 2018-03-16, klockan 09.00 

014 - 024 

Sandra Sällberg 
Sekreterare 

Bo ro 
Ordförande 

/á/é/Zøq 
Krister * ersson 

J usteringsman 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkorådet 

Sammanträdesdatum 2018-03-08 

Datum för anslags uppsättande 2018-03-16 

Datum för anslags nedtagande 2018-04-06 

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp 

Underskrift Sandra Sällberg



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll summa 
Kyrkorådet 2018-03-08 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 8 mars 2018 

Dialogärenden 

§ 014/18 

§ 015/18 

§ 016/18 

§ 017/18 

Beslutsärenden 

§ 018/18 

§ 019/18 

§ 020/18 

§ 021/18 

§ 022/18 

§ 023/18 

§ 024/18 

Justeran es signatur 

(5/4 /7 

Personal (JC) 

Ekonomi (S S) 

Utbildning (J C, BH) 

Om/tillbyggnad lärarbostad (JC) 

Val av kyrkvärdar 

Styrdokument 

Ändamålsbestämda medel (ST) 

Policydokument 

Övriga frågor 

Kyrkoherden informerar (JC) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidnn3nv13 

Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 14/18 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

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

Justerandñs/ignatur Utdragsbestyrkande 

./ L //27
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BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan4av13 

Kyrkorâdet 2018-03-08 

§ 15/18 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen Driftredovisning med budgetjämförelse 

per den 31 januari bifogas. 

Justerzäñjsignatur Utdragsbestyrkande 

/ 
'
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BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll SidanSavlS 

Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 16/18 
Utbildning (JC, BH) 

Information 
Den 10 mars är det utbildning i Onslunda församlingshem för kyrkoråd och kyrkofullmäktige. 

Utbildningen syftar främst till att klargöra kunskapsnivån bland förtroendevalda, vilket ligger 

till grund för kommande utbildningsinsatser i församlingen. 

Stiftet har genomfört en utbildning på Åkersberg för ordförande i kyrkoråd och 

kyrkofullmäktige samt vice ordförande i kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Även utbildningen 

på Åkersberg syftade till att identifiera utbildningsbehov vilket ligger till grund för stiftets 

utbildningar framöver. 

Stiftet och församlingen kommer arrangera flertalet utbildningar framöver för 

förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 
Information och genomgång av kommande utbildningar. Vilka utbildningar finns det intresse 

och behov av att genomföra under året. 

.1“th signatur Utdragsbestyrkande
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BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll som“ 13 

Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 17/18 
Om/tillbyggnad lärarbostad (JC) 

Information 
Aktuell genomgång kring om/tillbyggnaden av lärarbostaden. Nästa steg är att invänta 

intresseanmälningar ifrån arkitekterna, två st har lämnat in intresseamnälningar. 

Ärendebeskrivning 
Lärarbostaden är öppen från kl 18:00 den 1 mars, för möjlighet att titta närmre på fastigheten. 

Lägesrapport angående framtida enn/tillbyggnad av lokalemai Brösarp. 

JusteranWi/gcatur 
Utdragsbestyrkande 

a r 4
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Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 18/18 
Val av kyrkvärdar 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att välja Barbro Nilsson som kyrkvärd för perioden 2018 i 2021. 

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 
Kyrkorådet har vid sitt senaste sammanträde valt nya kyrkvärdar. Det beslöts då att 

komplettera med val av fler kyrkvärdar. 

Beslutsförslag 
Välja Barbro Nilsson som kyrkvärd för perioden 2018 i 2021. 

Justerâfäjizl/7 
signatur Utdragsbestyrkande
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Ky rkorådet 2018-03-08 

§ 19/18 
Styrdokument 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar anta arbetsordning för kyrkoråd och delegationsordning efter mindre 

redaktionella ändringar. 

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 
Arbetsordning för kyrkoråd och delegationsordning uppdateras sedan kyrkorådet beslutat 

avskaffa arbetsutskott och ersätta med presidium. Vidare bör styrdokumenten beslutas Vid 

inledningen av ny mandatperiod. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet beslutar anta arbetsordning för kyrkoråd och delegationsordning. 

Justerand s signatur Utdragsbestyrkande 

rf Å_ '[ än



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidnn9av13 

Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 20/18 
Ändamålsbestämda medel (ST) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att föra medel utan skriftligt ändamål till eget kapital. 

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 
Genom ändring av redovisningsprinciper ska ändamålsbestämda medel fördelas mellan eget 

kapital och fortfarande reserveras som ändamålsbestämda. Skiljelinjen är om det finns 

skriftlig gåvo- eller donationsskrivelse. 
Stig Throbäck har varit i kontakt med församlingens auktoriserade revisor. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet beslutar föra medel utan skriftligt ändamål till eget kapital. 

Juste andas signatur Utdragsbestyrkande 

xt” M //lø
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Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 21/18 

Policydokument 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar anta 

Arbetsmiljöpolicy, 
Policy för rehabilitering, med uppdrag är kyrkoherden att komplettera med korttidsfrånvaro. 

Policy för kollekthantering, 
Riktlinjer för Volontärverksamheten, med uppdrag åt kyrkoherden att komplettera med tillägg 

för körersättning utanför församlingen. 

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 
Uppdaterade styr- och policydokument. Samtliga dokument bör beslutas vid inledningen av 

ny mandatperiod. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet beslutar anta 

Arbetsmiljöpolicy, 
Policy för rehabilitering, 
Policy för kollekthantering, 
Riktlinjer för volontärverksamheten. 

Juste ndes signatur Utdragsbestyrkande 

Å “9 /7/7
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BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll smal. 11 nv13 

Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 22/18 
Övriga anmälda frågor 

Flytt av sammanträde 
På grund av arbete frågas om flytt av kyrkorådets sammanträde 3 maj till 26 april. 

Beslöts flytta sammanträde från 3 maj till 26 april. 

Församlingsblad 
Kyrkoherden Jesper Cederholm har undersökt olika alternativ för församlingsblad. Ett förslag 

är att Gustaf Ström från Frank Valiant kommer till kyrkorådets sammanträde och utreder 

behovet och önskemålen kring församlingsbladet. För att sedan lyfta frågan vidare kring 
församlingsblad eller kalendarie. 

Jllsyábikdes sin“ Utdragsbestyrkande 

1 //p
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Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 23/18 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Samverkan kring konfirmation i Tomelilla kommun 
Smedstorp, Brösarp-Tranås och Tomelillabygdens församlingar har träffats för att samverka 

kring konfinnation framöver. Tomelillabygden kommer erbjuda sommarläger för samtliga 

konfirmander i församlingarna. Det finns även önskemål kring besök på Kastanjeskolan i 
Tomelilla för att möta årskurs 7. 

Påsken 
I år firas påsken i Skåne-Tranås kyrka från palmsöndagen till annandag påsk. 

Kyrkohaudboken 
Det har antagits en ny kyrkohandbok som tas i bruk den 20 maj, pingstdageni Det kommer 

inte ske någon större förändring i Brösarp-Tranås församling då församlingen arbetat utifrån 
handboksförslaget under en längre tid. 

Pilgrimsvandring 
Kiviks församling kommer pilgrimsvandra den 25 mars frân Vitaby kyrka till Brösarps kyrka. 

Just randes signatur Utdragsbestyrkande 

Kf /;,,
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Kyrkorådet 2018-03-08 

§ 24/18 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Välagården 
Församlingen är huvudman för begravningsverksamheten och ansvarig över 
omhändertagandet av avlidna. Tomelilla kommun har under en längre tid förvarnat att 

Välagårdens kylrum i Tomelilla börjar bli utslitet. Som huvudman för 
begravningsverksamheten är församlingen ansvarig att hitta en lösning vid möjlig stängning 

av Välagårdens kylrum. 

Justermisignatur Utdragsbestyrkande 

å* J i ån


