
PROTOKOLL

lort vid klTkostiimma i Drottning Silvias fiirsamling, sdndagen den 28 oktober 2012 kl. 13.00 - 13.45,

i kyrkans lokaler pe Gentzgasse l0, I180 Wien. 17 personer niirvarade (niirvarolista bifogad).

$ l oppxluor
Kyrkoridets ordftlrande, Ulf Karlsson, hiilsade alla vhlkomna och ftirklarade stiimman

dppnad.

$2 VAI, AV ORDF6RANDf, FOR KYRKOSTAUNMN
Peter Ahlfont valdes till mdtesordlbrande.

$3 VAL AV SEKR.ETERARE F6R KYRKOSTANNUIX
Sofia Hjertonsson valdes till seketerare.

$4 VAL AV PROTOKOLIJUSTERARE TILLIKA ROSTTircIMT TON
KYRKOSTAMMAN
Ida Ahlfont valdes till protokolljusterare och rdstriiknare.

$5 VALAV ORDFORANDE OCH \'ICE ORDToRANDE F6RKYRfiORADET
2012n3
Ulf Karlsson omvaldes som ordliirande, men pi egen begiiran endast Iiir l.tterligare 1 ir.
Anders Rosengren valdes till vice ord{tirande (invalZ r).

VAL AV LEDAI}I6TTN OCTT TNSATTARE F6R IffRKOR,I,DET 2OI2II3
* Omval, ordinarie (2 ir): Marie Jansson
* Inval, ordinarie (2 ir): Cecilia Winkler

s6

* Omvald ersiittare (2 ir): Malin Petersson

t Invald ersiittare (2 6r): Agneta Waneck, Catharina Stenstrdm Langelaar

Kvarstar frAn tidigare val som ordinarie (l 6r): Gudrun Zinke, Anders Nilsson, Jeanette
Bergstr6m

Kvarstir frin tidigare val som ersiittare ( I ir): Anne-Marie Runmark

s7 VAL AV RE\'ISORER FOR 2OI2II3
Omval: Peter Ahlfont, Jonas Pettersson

s8 VAL AV AV VALBEREDNING FON ZOTZITS

Omval: Elisabeth Johansson, Ingela Johansson
Personalrepresentant: Lennart 6gren

se

Fiiljande frigor stiilldes och besvarades i samband med att budgetfiirslaget diskuterades:
. lnnehiller budgeten negra nya invseteringar? - Nej, de redovisade kostnadema utgdr

endast ldpande kostnader.
. GOr vi nigon vinst pi hyresintiikten frin finska ftirsamlingen? - Finska lorsamlingen

betalar negot mer iin den hyresutgift vi har ftir de lokaler de hyr, men vi svarar {tir
eventuella reparationer.

BIJDGET 2013
Budgetftirslaget ftir 20 I 3 godkiindes (ftirslaget bifogat).



$10

s ll

Vad betyder budgetposten "frammande tjiinster"? - T.ex' kostnader i samband med

datorema.
Vi kommer fortsatt inte att begera fast ramanslag fran Uppsala, Ibrutom de l<iner som

betalas diirifrin, ky, koherde- samt assistentldn.

FORSLAG TILL ANDRADE MEDLEMSAVGIFTER
Klrkoridets ord{tirande presenterade tre olika fiirslag (ftirslaget bifogat) till nya, lege
medlemsavgifter. Bakgrunden var att {iirsamlingen vill locka fler ofiiciella medlemmar. For de

respektive lorslagen utltill r<istningen pt loljande siitt:

F6rslag nr 0 (bibehill av nuvarande avgiftsnivi): 0
Fdrslag nr l:0
Fdrslag nr 2: 6
Fdrslag nr 3: 8
Stilmman beslutade att inltira nya avgifter i enlighet med fiirslag nummer tre samt gav

Kyrkoridet i uppgift att informa 1ilrsamlingen om olika mdjligheter att bli medlem, vilka
avgifter som giiller och hur dessa betalas in. St?imman gav ockst Kyrkoridet i uppgift att inlor
nasta stiimma fiilja upp medlemsantalet Iiir att se om det finns negot samband mellan ligre
avgifter och tikat antal medlemmar.

Ol,nrc.LrnAcon
FrAga viicktes om det finns en delegationsordning ftir dem som arbetar i Iiirsamlingen.
Stzimman belsutade att ge Kyrkoridet i uppdrag att uppriitta en delegationsordning.
Friga viicktes om huruvida vinet som anviinds vid nattvarden iir alkoholfritt. Kyrkoherde
Maria Scharffenberg uppmanade lorsamlingmedlemmama att informera henne om sina
isikter i denna friga. lnnan niista vininkdp sker kommer hon att ta dessa isikter i
beaktande.
Kyrkoridets ordltirande, Ulf Karlsson, informerade st?imman om att Ky.rkoridet beslutat
inftira ett arbetsutskott bestiende av kyrkoherde samt tre rtdsmedlemmar. Arbetsutskottet
kommer att behandla lOpande frigor av praktisk karaktiir.
Fdrsamlingens tidigare kyrkoherde Jonas Liljeqvist informerade att hans
hemmaliirsamling kommer att siinda ner sex KU:are samt Christina Liljeqvist ftrr att
hjalpa till med irets basar.
Kyrkoherde Maria Scharffenberg informerade om att SKUT:s regionchefunder dennes
och biskopens besdk i Wien under Idregiende vecka meddelat att de avsig erbiuda henne
och Lennart Iiirliingning av sina anstiillningsartal med SKUT fijr att kunna stanna i
Itirsamlingen i Wien.



s 12 AVSLUTNTNG
Ordfiirande tackade personalen ftir deras arbetsinsatser och dnskade dem och KyT koridet allt
gott fiir det fortsatta arbetet. Birgitta Wahlqvist tackades i sin fri,nvaro {iir sin insats under 20
ir i kltkoridet.

Wien den 28 oktober 2012

Protokol lfiirare

Protokolljusterare

Ahlfont \



I

fidryonT'k J? b.Lt &w

ft^
,d

nlt{44

firii^-'twrr,-

b+naYp^--

MtrzussctL-\-

d,.-r. Lg
rh

4-.r'1ss -.--rt

lzry'r,!,i"

(-i-
6rrUt r.'" *..r,.,..,,iu,

& 1t.Z_--_

2--L{

,*Z-

Ll^*5,A4try

/Lilrc

//,
/ry

*\

/a-


