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2019-03-05

Plats och tid:

Skeppet, Mariagården 2019-03-05, kl. 18.00

Beslutande:

Kent Backman, ordförande
Birgit Svärd
Stig Andersson
Birgit Eriksson
Bengt Eriksson
Bill Johansson, tj-ers
Gun Axelsson, tj-ers
Sune Horkeby
Ritha Andersson
Johan Yderfors

Gösta Johansson
Sarah Eriksson
Thord Eriksson
Yvonne Fransson
Elisabeth Andersson
Siw Johansson
Leif Fransson
Margareta Baggman
Roland Thörn, tj-ers
Anna-Lena Carlberg Folkesson, tj-ers
Nathalie Pettersson

Övriga närvarande:

Ann-Britt Johansson
Bernt Johansson
Rebecca Lewis

Justerare:

Stig Andersson

Paragrafer:

§ 1 - § 13

Underskrifter:
Sekreterare:

Eva Ramstedt, präst
Karl Magnus Hansson, kyrkoherde

Gösta Johansson

…………………..
Margareta Baggman
…………………..
Kent Backman

Ordförande:

…………………
Stig Andersson

Justerare

…………………..
Gösta Johansson

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-03-05

Datum för anslagets uppsättande:

2019-03-15

Datum för anslagets nedtagande:

2019-04-05

Förvaringsplats för protokollet:

Församlingsexpeditionen

Undeskrift:

…………………………….

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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Inledning
Kyrkoherde Karl Magnus Hansson håller en kort andakt, som inleds med
psalm 135 ”Se vi gå upp till Jerusalem” då fastetiden nu inleds.

KF § 1
Öppnande
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ett särskilt välkommen till Eva Ramstedt, ny komminister i församlingen.
Då tjänsteman för protokollskrivande saknas för mötet utsågs Margareta
Baggman till att föra protokoll vid dagens möte.

KF § 2
Upprop
Redogörelse

Ordföranden förrättade upprop med bistånd av övriga presidiet.
Se närvarolista på första sidan.

KF § 3
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Redogörelse

Stig Andersson och Gösta Johansson föreslås justera dagens protokoll samt
att vid omröstning agera rösträknare.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Stig Andersson och Gösta Johansson utses till justerare och tillika
rösträknare.
 Justering sker i Mariagården 2019-03-15 kl. 09.00.

KF § 4
Mötets behöriga utlysande
Redogörelse

Ordförande frågar om mötet kan anses som behörigen utlyst.
Kungörelse har i god tid affischerats på församlingens anslagstavla i Mariagården,
församlingsbladet ”Där vägarna möts” samt på församlingens hemsida.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att mötet är behörigen utlyst.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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KF § 5
Godkännande av dagordning
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande redogör för dagordningen och föreslår att
Eva Ramstedt får ordet för att presentera sig mellan punkt 6 och punkt 7.


Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med
tillägget att Eva Ramstedt får ordet för presentation mellan punkt
6 och 7.

KF § 6
Föregående mötesprotokoll
Redogörelse

Ordförande frågar om det finns några invändningar mot protokollet från föregående möte, 2018-10-29.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.
Eva Ramstedt – presentation
Eva Ramstedt är ny komminister i församlingen och områdesansvarig för
Rejmyre och Skedevi. Hon berättade att hon varit präst i 30 år i olika befattningar, senast i Norrköping. Hon ser fram mot nya utmaningar framför allt
i verksamhet med konfirmander och bland barn och unga.
Ordföranden tackar Eva och kaffe serveras.

Justerandes signatur:
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KF § 7
Svar från kyrkorådet på motioner
Redogörelse

Två motioner att besvara:

Bilaga
2019-01
2019-02

a) En motion om att delegationsordningen behöver revideras
b) En motion om verksamhetsinriktning mot frivillighet, barn, ungdom och
musik.
Siw Johansson redogjorde för arbetet med detta. Man arbetar på att få bättre
rutiner att besvara motioner.
Siw Johansson meddelade att vad beträffar motion a.
så är delegationsordningen nu reviderad och vad beträffar motion b. så är den
inlagd till dem som ansvarar för budgetprocessen för 2020. Detta framgår
i det utdrag ur kyrkorådsprotokoll som bifogades i kallelsen till kyrkofullmäktige. Gun Axelsson önskade att motionen i sin helhet bifogats.
Thord Eriksson föreslår att motionerna bifogas till protokollet från dagens
möte.
Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Motion a. anses besvarad
 Motion b. anses besvarad

KF § 8
Presentation av Arbetsordning för kyrkofullmäktige.
Beslut fattas på nästa möte 18 juni 2019.
Redogörelse

Thord Eriksson fick presidiets uppdrag att titta på denna då den är från 2013
och behöver revideras. Thord redogjorde för sitt arbete där han utgått från
Kyrkoordningen. Allt finns i denna. Thord lyfte fram några frågor av vikt:
viktigt att anmäla förhinder vid kf-möten. Viktigt att jäv meddelas. Ersättare
som ej tjänstgör får ej deltaga i överläggningar. Vid röstning gäller ej endast
handuppräckning. Det är viktigt att kyrkofullmäktigeledamöterna studerar
det arbetsmaterial som utdelats till beslutet 18 juni.
Ordföranden uppmanade till att lämna in synpunkter i tid till det beslutande
kf-mötet 18 juni.
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KF § 9
Prostvisitation
Redogörelse

Ordföranden redogjorde för den prostvisitation som vår prost Maria Åkerström gör i Finspångs församling 9–10 april då hon talar med personal och
gör besök i olika verksamheter. Det som främst berör kyrkofullmäktigeledamöterna är att deltaga i den sammanlysta mässan med påskspel söndagen
14 april kl 11 i Risinge kyrka då prosten håller sitt visitationstal hur hon upplevt vår församling.
KF § 10
Äskande av pengar till sommarungdomar i Risinge prästgård.

Redogörelse

Siw Johansson informerade om att caféverksamhet ska bedrivas vid Risinge
prästgård under 9 veckor i sommar. Då ordinarie personal ska ha verksamhet
även i Mariagården i sommar behövs extra personal. Tanken är att anställa
ungdomar i exempelvis 3 treveckorsperioder med 3 ungdomar, varav en över
18 år, varje dag. Siw har gjort en ekonomisk kalkyl och kyrkorådet äskar
200 000 kr till detta ändamål.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar enligt kyrkorådets förslag och beviljar
200 000 kr till att anställa ungdomar till sommarcafé-verksamhet
vid Risinge prästgård sommaren 2019.

KF § 11
Inbjudan till nomineringsgrupperna ”Inför bokslutet” 5 juni i
Mariagården.
Redogörelse

Ordföranden framförde inbjudan till alla nomineringsgrupperna angående
information om bokslut.
KF § 12
Allmänhetens frågestund

Redogörelse

Inga frågor har anmälts.
KF § 13
Avslutning
Kyrkofullmäktiges ordförande Kent Backman tackar för visat intresse och
avslutar mötet.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

