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Inledning
Före mötet serveras kaffe och smörgås i församlingshemmet där
Roger Hedin, Per Åkerström och Mirela Suljanovic presenterar sig.
Roger berättar bla om Rejmyre kyrka.
Kyrkoherde Karl Magnus Hansson håller en kort andakt, som inleds med
psalm 199 ”Den blomstertid nu kommer”.

KF § 14
Öppnande
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ett tack till personalen i kärnplats Rejmyre-Skedevi framfördes för att
kyrkofullmäktigemötet kunde hållas i Rejmyre.

KF § 15
Upprop
Redogörelse

Sekreteraren förrättade upprop.
Se närvarolista på första sidan.

KF § 16
Val av protokolljusterare tillika rösträknare
Redogörelse

Birgit Svärd och Gösta Johansson föreslås justera dagens protokoll samt att
vid omröstning agera rösträknare.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Birgit Svärd och Gösta Johansson utses till justerare och tillika
rösträknare.
 Justering sker i Mariagården 2019-06-20 kl. 14.00.

KF § 17
Mötets behöriga utlysande
Redogörelse

Ordförande frågar om mötet kan anses som behörigen utlyst.
Kungörelse har i god tid affischerats på församlingens anslagstavla i Mariagården och vid Rejmyre kyrka, församlingsbladet ”Där vägarna möts” samt
utsänt per post till ledamöter och ersättare.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att mötet är behörigen utlyst.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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KF § 18
Godkännande av dagordning
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande redogör för dagordningen.



Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

KF § 19
Föregående mötesprotokoll
Redogörelse

Ordförande frågar om det finns några invändningar mot protokollet från föregående möte, 2019-03-05.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.

KF § 20
Arbetsordning för fullmäktige
Redogörelse

Beslut

Bilaga
2019-03
Thord Eriksson redogjorde för de justeringar som gjorts. Samtliga ledamöter
har fått förslaget hemsänt ihop med kallelsen.
Kyrkofullmäktiges beslut:
Kyrkofullmäktige beslutade enhälligt att anta arbetsordningen som
presenterades.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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KF § 21
Fastställande av årsredovisning 2018
Redogörelse

Revisor Jan Andersson från LR-revision föredrog årsredovisingen. Resultatet
är bra, men överskottet är för stort. Jan påpekar att pengarna är till för att användas. Han ser att vi har en stor och livaktig verksamhet och tillväxten ser
bra ut, men medlemsantalet sjunker.
Resultaten har svängt en del mellan åren 2013-2018, men det finns bra förklaringar till skillnaderna, anser revisorn.
Han lyfter också fram att det är ordning och reda i begravningsverksamhetens
redovisning och att det är tydligt bokfört med gravskötselskulderna. Begravningsombudet anser att begravningsverksamhetens redovisning stämmer bra
överrens med verksamheten.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutade att fastställa årsredovisningen.
KF § 22
Revisionsberättelse

Redogörelse

Revisor Jan Andersson föredrog revisionsberättelsen och revisorerna föreslår
kyrkofullmäktige att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet.

KF § 23
Ansvarsfrihet för kyrkorådet
Kyrkofullmäktiges ordförande frågade om kyrkorådet kan beviljas
ansvarsfrihet.
Kyrkorådets ordinarie ledamöter (se närvarolistan på första sidan) anmälde
jäv i detta ärende och deltog ej i beslutet.

Beslut

Justerandes signatur:

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Att bevilja kyrkorådet ansvarsfrihet.

Utdragsbestyrkande:
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KF § 24
Rapporter från kyrkorådet
Redogörelse

Ordförande Kent Backman har bett kyrkorådets ordförande Siw Johansson att
kyrkorådet ska rapportera om några större pågående projekt. Det är tänkt att
punkten ska vara stående på fullmäktiges möten. Vid det här mötet lyftes fyra
påbörjade eller planerade frågor.
a) Folkströms kyrka och begravningsplats
Stig Andersson, fastighetsutskottet, rapporterade attupprustningen av kapellet
är påbörjat och skadedjursbekämpat under våren. Fastighetsutskottet avser att
dra in vatten i kapellet och uppföra ett nytt toaletthus med vatten och avlopp.
Pengar till detta kommer att tas ur en donationsfond.
Ann-Britt Wrenner Karlsson berättar att man på begravningsplatsen som ligger på privat mark har röjt sly, rengjort minnesstenen och ska till att byta staketet. En informationstavla och folder ska beställas.
b) Risinge prästgård
Per Åkerström berättar att Finspångs församling ligger i framkant som vågar
satsa på en diakonal plats som betyder något för människor. Projektet har stöd
från många håll i stiftet, både från församlingar och biskop Martin Modéus.
Värme och vatten är installerat. Sängar har bytts ut. Köket är renoverat och en
bikupa finns i trädgården.
Per vill skapa en plats där man får vara den man är.
c) Risinge kyrkogård
Linda Jonander har fått fram skisser på ceremonilokal och ekonomibyggnad
till kyrkogårdspersonal/expedition. Till nästa kyrkorådsmöte ska hon även ha
fått kostnadskalkyler på dessa.
d) Rejmyre kyrkogård
Linda Jonander har fått i uppdrag att ta fram skisser på en ekonomibyggnad
för kyrkogården i Rejmyre. En arkitekt har ritat ett förslag.
Runt nya kyrkogården har ett staket börjat sättas upp och det ska vara klart
under v. 26.
Ordförande tackade för kyrkorådets rapport.
Stig Andersson tycker att det är bra att kyrkorådet får en rapportpunkt som fast
punkt på fullmäktiges möte.
Anna Sevelin vill att man tar upp Hällestad och Regna också.
KF § 25
Avslutning
Kyrkofullmäktiges ordförande Kent Backman tackar för visat intresse och
avslutar mötet.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

