KYRKOFULLMÄKTIGE
Sammanträdesprotokoll

2020-05-19

Plats och tid

Trelleborgs församlingshem, kl. 18:30 – 19:10

Beslutande:

Margreth Mårtensson
Lizian Kyréus
Jan Mårtensson
Anne-Marie Hansson
Åke Svensson
Alf Hansson
Leif Malmstein
Gerd Klein
Karin Jönsson
Anders Söderberg
Birgitta Svensson

Ordf.
Stefan Larsson
Vice ordf. Bo Evanth
Kerstin Zetterman
Rolf Almroth
Anitha Ljung
Göran Törnklev
Gunilla Linde
Mats Vikard- tjg ers
Hans Björklund- tjg ers
Kisse Pedersen- tjg ers
Gunilla Folkesson- tjg ers

Ersättare:

Övriga deltagande:

Emma Lindstrii, sekreterare

Utses att justera:

Bo Evanth & Stefan Larsson

Justeringens plats och tid:

Församlingshemmet den 27 maj

Underskrifter: Sekreterare:

.
Emma Lindstrii

_

Ordförande:

.
Margreth Mårtensson

_

Justerande:

.
Bo Evanth

_

_
Stefan Larsson

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum
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Datum för anslag uppsättande
Förvaringsplats för protokollet

Datum för anslag nedtagande

Församlingshemmet
_

Underskrift
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Sammanträdets öppnande
Kyrkoherde Anna Hult inledde med en kort andakt efterföljt av en presentation av
församlingens nyanställda komministrar Catarina Liljeberg och Agneta Salomonsson.
Ordförande Margreth Mårtensson hälsade därefter mötesdeltagarna välkomna och förklarade
sammanträdet öppnat.

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 Bo Evanth och Stefan Larsson till justerare, tillika rösträknare
att justering av protokollet skall ske i församlingshemmet den 27 maj.

Godkännande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutade:


att godkänna dagordningen.

Trelleborgs församlings årsredovisning 2019
Kanslichef Emma Lindstrii har, på grund av Corona-anpassningar, skickat ut en inspelad
presentation av årsredovisningen till kyrkoråd och kyrkofullmäktige. Inga frågor avseende
årsredovisningen ställdes.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att lägga informationen till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information- revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen
Vice ordförande Lizian Kyréus gick igenom revisionsberättelsen med fokus på revisorernas
uttalanden avseende fastställande av resultat- och balansräkning samt beviljande av
ansvarsfrihet för kyrkorådets ledamöter.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att lägga informationen till handlingarna.

Fastställande av Trelleborgs församlings årsredovisning 2019
Ur protokoll KR 2020-04-29 § 42 Årsredovisning Trelleborgs församling 2019:
På grund av Corona-anpassningar skedde presentationen av Årsredovisning 2019 (se bilaga 1)
och verksamhetsuppföljningen (Se bilaga 2 & 3) något annorlunda i år. Inför kyrkorådets
beslut har kanslichef Emma Lindstrii spelat in en presentation och skickat ut denna till
kyrkorådets samt kyrkofullmäktiges ledamöter och ersättare.
Kyrkorådets närvarande ledamöter undertecknade årsredovisningen. Resterande ledamöter
undertecknar årsredovisningen 30 april.
--Kyrkorådet beslutade:



Att godkänna årsredovisningen samt
Att överlämna årsredovisningen för Trelleborgs församling 2019 till kyrkofullmäktige
för godkännande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att fastställa Trelleborgs församlings årsredovisning för 2019 (bilaga 1).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beviljande av ansvarsfrihet för ledamöter i kyrkoråd
Innan frågan om beviljande av ansvarsfrihet 2019 för ledamöter o kyrkorådet anmälde
Margreth Mårtensson, Lizian Kyréus, Jan Mårtensson, Anne-Marie Hansson, Åke Svensson, Alf
Hansson, Leif Malmstein, Karin Jönsson, Anders Söderberg, Birgitta Svensson och Mats Vikard
jäv.
Då ordföranden, vice ordföranden och ålderspresident var jäviga föreslog ordföranden att
Gerd Klein skulle leda omröstningen, vilket bifölls av kyrkofullmäktige. Därefter lämnade
ordförande över klubban till Gerd.

Kyrkofullmäktige beslutade:


att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i kyrkorådet för räkenskapsåret 2019.

Askgravplatser- prissättning
Ur protokoll KR 2020-04-29 §47:
KR 2020-03-25 §31:
Bofu 2020-03-11 §8:
§8. Nya priser för Askgravplatser på Norra- och Västra kyrkogården. Bil 3.
Kyrkogårdschefen redogjorde för prissättningen för de två nyanlagda Askgravlundarna på
Västra- och Norra kyrkogården.
Kyrkogårdschefen informerade vidare för GRF:s prisjustering gällande från och med den 6
april 2020.
BoFu förordar KR att: anta föreslagna priser att gälla från och med 2010-06-01 efter beslut i
KF. Se bilaga.
Kyrkorådet ställde frågor avseende prissättningen på återanvänd respektive ny sten samt
varför återanvänd sten endast används på Norra kyrkogården. KR ifrågasatte även föreslaget
startdatum.
Kyrkorådet beslutade:
 Att återremittera frågan till BoFU för förtydligande.
---BoFU 2020-04-01 §6:
§6. Nya priser – Askgravplats. Bil. 2
Detta ärende har blivit återremitterat från KR, som önskar ett förtydligande.
Sedan tidigare finns beslut om att använda sig av återanvända gravstenar som en billigare
lösning än nyproducerade stenar som används till Askgravplatser där man själva får smycka
invid stenen, likt Kvarter II som numera är fullbelagt.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Det billigare alternativet avser stenar till Askgravplatser som ligger i gräs med gemensam
smyckningsplats.
Föreslagna prisförslag gäller för både Norra och Västra kyrkogården.
BoFu förordar KR att: anta föreslagna priser att gälla från och med 2020-07-01 efter beslut i
KF.
---Kyrkorådet beslutade:


Att godkänna föreslagen prisändring (se bilaga 5) och lämna till kyrkofullmäktige för
fastställande.

Kyrkofullmäktige beslutade:


Att fastställa föreslagen prisändring att gälla från och med 2020-07-01.

Ny ersättare kyrkoråd
Tim Lundgren avsade i början av året sig sitt uppdrag som ersättare i kyrkorådet. Ordföranden
presenterade Kyrkans vänners förslag Ulf Bingsgård som ny ersättare till Trelleborgs
församlings kyrkoråd.

Kyrkofullmäktige beslutade:


Att utse Ulf Bingsgård som ersättare i Trelleborgs församlings kyrkoråd.

Övriga frågor
Anne-Marie Hansson ställde en fråga till kyrkoherden om ifall årets koralblåsning blir av med
tanke på Corona. Kyrkoherden bekräftade att koralblåsningen kommer att bli av fast på
marken istället för i tornet, samt att sedvanlig frukost serveras därefter. Riktlinjerna om
avstånd kommer att beaktas.

Avslutning
Ordföranden tackade de närvarande och önskade en glad sommar. Vice ordförande önskade
ordföranden detsamma, varefter ordföranden avslutade mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

