SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Trelleborgs församling
Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2018-11-07

Plats och tid

Trelleborgs församlingshem, kl. 18:30 – 19:00

Beslutande:

Margreth Mårtensson
Jan Mårtensson
Åke Svensson
Lizian Kyréus
Leif Malmstein
Alf Hansson
Karin Jönsson
Gerd Klein
Anders Söderberg
Gunnel Svensson
Anitha Lata
Birgitta Svensson
Stefan Larsson

Övriga deltagande:

Emma Lindstrii, sekreterare

Utses att justera:

Leif Malmstein & Lizian Kyréus

Justeringens plats och tid:

Församlingshemmet den 14 november

Underskrifter: Sekreterare:

.
Emma Lindstrii

_

Ordförande:

.
Margreth Mårtensson

_

Justerande:

.
Leif Malmstein

_

Ordf.

Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Lilian Jönsson
Rolf Almroth
Lars Sonesson
Anitha Ljung
Göran Andersson
Mats Vikard- tjg ers
Kisse Pedersen- tjg ers
Gunilla Linde-tjg ers
Gunilla Folkesson- tjg

_
Lizian Kyréus

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Trelleborgs församling - Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum
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Datum för anslag uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslag nedtagande

Församlingshemmet
_

Underskrift
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Sammanträdets öppnande
Ordförande Jan Mårtensson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat. Därefter tände Jan ett ljus för kyrkofullmäktiges ledamot Jahn Ahlkvist som avlidit och en tyst
minut hölls till Jahns minne.

Upprop. Fråga om sammanträdet blivit behörigen utlyst
Ordföranden förrättade upprop, som godkändes, varefter

Kyrkofullmäktige förklarade:
▪

att sammanträdet blivit behörigen utlyst genom anslag på församlingens anslagstavla samt
utskickat till ledamöter och ersättare i god tid.

Val av justerare, tillika rösträknare samt dag för justering av protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade:
▪
▪

att välja Leif Malmstein och Lizian Kyréus till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 14 november.

Godkännande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att godkänna dagordningen.

Beslut- Trelleborgs församlings budget 2019
Ordförande påminde om att kanslichef Emma Lindstrii föredragit budgeten vid förmöte 24 oktober
(se bilaga 1 och 2) och lämnade därefter ordet fritt. Inga frågor avseende budgeten ställdes.
Kyrkorådets ordförande Leif Malmstein redogjorde för kyrkorådets beslut 2018-10-24 §108:
Kyrkorådet beslutade
o Att godkänna förslaget till budget och verksamhetsplan 2019 samt att överlämna
förslagen till kyrkofulllmäktige för fastställande
o Att godkänna förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,68 kr per skattekrona under
2019 samt att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande
o Att godkänna förslaget till nettokostnad flr begravningsverksamheten till 12 537 tkr samt
att överlämna förslaget till kyrkofullmäktige för fastställande.
Justerandes sign
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Kyrkofullmäktige beslutade:
▪
▪
▪

Att fastställa förslaget till budget och verksamhetsplan 2019
Att fastställa förslaget till utdebitering av kyrkoavgift till 0,68 öre per skattekrona under 2019
Att fastställa förslaget till nettokostnad för begravningsverksamheten till 12 537 tkr.

Utträde ur kyrkofullmäktige
Ordförande uppgav att Margaretha Alwall Svenning sagt upp sitt uppdrag som ledamot i
kyrkofullmäktige (se bilaga 3). Som ny ordinarie ledamot för Kyrkans vänner har stiftsstyrelsen utsett
Erika Kuusenjärvi.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att lägga informationen till handlingarna.

Utträde ur kyrkofullmäktige
Ordförande uppgav att Ingrid Vikström sagt upp sitt uppdrag som ledamot i kyrkofullmäktige (se
bilaga 4). Som ny ordinarie ledamot för Kyrkans vänner har stiftsstyrelsen utsett Ingrid Olsson.
Därutöver har även Kisse Pedersen och Niels Nielsen utsetts till nya ersättare för Socialdemokraterna
för avlidne Jahn Ahlkvist samt avgångne ersättaren Linkis Olsson. Kyrkans vänners valsedel saknar
ytterligare namn och därför kan ingen ny ersättare utses för de utsedda ordinarie ledamöterna samt
den avgångne ersättaren Johanna Liljegren. (se bilaga 5)

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att lägga informationen till handlingarna.

Beslut- val av ordförande i Kyrkofullmäktige
Efter Margaretha Alwall Svennings avgång utsågs Jan Mårtensson till ordförande i BoFU. Med
anledning av detta har Jan hemställt till kyrkofullmäktige att få entledigas från uppdraget som
ordförande i Kyrkofullmäktige (bilaga 6). Kyrkans vänner har nominerat Margreth Mårtensson som ny
ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutade:
▪

att utse Margreth Mårtensson som ordförande i kyrkofullmäktige under resterande
mandatperiod 2018-2021.

Därefter tackade Jan Mårtensson för sin tid som ordförande och överlämnade klubban till Margreth
Mårtensson. Ordförande Margreth Mårtensson tackade Jan Mårtensson för ett väl utfört arbete som
Justerandes sign
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kyrkofullmäktiges ordförande under detta år och tackade för förtroendet att få fortsättningsvis leda
kyrkofullmäktige.

Eventuellt inkomna övriga frågor
Inga övriga frågor hade inkommit.

Avslutning
Ordförande tackade de närvarande och avslutade mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

