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Plats och tid:

Hällestad församlingshem 2019-10-29, kl. 18.00

Beslutande:

Kent Backman, ordförande
Ritha Andersson, 2 vice ordf.

Thord Eriksson, vice ordf.

Stig Andersson
Anders Bergman
Birgit Eriksson
Kerstin Petersson
Birgit Svärd
Ann-Britt Wrenner Karlsson
Bill Johansson, tj-ers
Helén Esping, tj-ers
Gun Axelsson, tj-ers
Johan Yderfors
Örjan Andersson, tj-ers

Elisabeth Andersson
Margareta Baggman
Sarah Eriksson
Yvonne Fransson
Leif Fransson
Anna Sevelin
Gösta Johansson
Siw Johansson
Roland Törn
Anne-Sofie Olsson
Nathalie Pettersson

Närvarande
ersättare:

Rebecca Lewis, Maria Gustavsson, Bernt Johansson
Bengt Eriksson, Anna Karlsson, Elli Lankila, Sune Horkeby,
Anita Mattisson, Anna-Lena Carlberg Folkesson

Frånvarande:
Övriga
närvarande:

Cecilia Ramäng, sekr
Mirela Suljanovic, kyrkokamrer
Mikael Carlberg, HR-resurs

Karl Magnus Hansson, kh
Ebbe Carlsson, begravningsombud

§ 26 - § 38

Paragrafer:
Underskrifter:
Sekreterare:

…………………..
Cecilia Ramäng

Ordförande:

…………………..
Kent Backman
…………………
Birgit Eriksson

Justerare

…………………..
Leif Fransson

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-10-29

Datum för anslagets uppsättande:

2019-11-05

Datum för anslagets nedtagande:

2019-11-26

Förvaringsplats för protokollet:

Församlingsexpeditionen

Undeskrift:

…………………………….
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Utdragsbestyrkande:
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Inledning
Kyrkoherde Karl Magnus Hansson håller en kort andakt och avslutar med
orden från Spindelmannen: ”Han man stora gåvor – har man större ansvar!”
KF § 26
Öppnande
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ordförande tackar Margareta Baggman för visningen av kyrkan och Anna
Sevelin och Björn Arvidsson för den goda pajen.
Ordförande hälsar Ebbe Carlsson, Mikael Carlberg och Mirela Suljanovic
välkomna.
KF § 27
Upprop

Redogörelse

Sekreteraren förrättade upprop.
Se närvarolista på första sidan.
KF § 28
Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Redogörelse

Birgit Eriksson och Leif Fransson föreslås justera dagens protokoll samt att
vid omröstning agera rösträknare.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Birgit Eriksson och Leif Fransson utses till justerare och tillika
rösträknare.
 Justering sker i Mariagården 2019-11-05 kl. 11.00.
KF § 29
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 Hällestad församlingshem, 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 § 30
Godkännande av dagordning
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande redogör för dagordningen. Orförande önskar
tillägga punkterna 10a) entledigande för Lilian Theorell samt 10b) Val av ersättare till kyrkorådet, ledamot i valnämnden samt ledamot i valberedningen.


Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna dagordningen med tillägg
av punkterna 10a) entledigande för Lilian Theorell samt 10b) Val
av ersättare till kyrkorådet, ledamot i valnämnden samt ledamot i
valberedningen.

KF § 31
Föregående mötesprotokoll
Redogörelse

Ordförande frågar om det finns några invändningar mot protokollet från föregående möte, 2019-006-18.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna föregående mötesprotokoll och lägga det till handlingarna.
KF § 32
Budget 2020

Redogörelse

Beslut

Bilaga 2019-04
Siw Johansson, kyrkorådets ordförande, redogjorde för budgetförslaget. Begravningsombudet Ebbe Carlsson kommer att tillstyrka Finspångs församlings
budgetäskande hos kammarkollegiet.
Kyrkofullmäktiges beslut:
Kyrkofullmäktige beslutade enhälligt:
 Att fastslå nettokostnadsbudget för begravningsverksamheten
2020 till 16 668 tkr.
 Att kyrkoavgiften för 2020 är oförändrat 1 krona per skattekrona
2020.
 Att målkapitalet beslutas till 33 000 tkr för 2020.
 Att fastslå verksamhetsbudgeten för 2020.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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KF § 33
Folkströmsdagen 60-års jubileum. Informationspunkt.
Redogörelse

Folkströmsdagen firar 60-års jubileum söndagen efter midsommardagen, 21
juni 2020. Under året 2019 har mycket jobb gjorts i och kring Folkströms
kyrka. Ann-Britt Wrenner Karlsson redogör för arbetet kring begravningsplatsen där man b.la. bytt staket, röjt sly och putsat minnesstenen. Hon tackar
markägaren Inge Lindberg för allt arbete han lagt ner.
Stig Andersson redogör för arbetet i kyrkan b.la att man borrar efter vatten och
drar in i kyrkan samt uppför en ny toalett i anslutning till kyrkan.
Gösta Johansson föreslår att man tillverkar en skylt och sätter upp i kyrkan där
det står att man mottagit ett arv där pengarna skulle gå till att rusta Folkströms
kyrka.

KF § 34
Val av kyrkorådsordförande och vice kyrkorådsordförande
Redogörelse

Valberedningens förslag till fullmäktige är omval av Siw Johansson som ordförande samt Birgit Svärd som vice ordförande, för åren 2020-2021.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
Att välja Siw Johansson till kyrkorådets ordförande för åren 2020-2021
samt att välja Birgit Svärd som 1:e vice ordförande för samma år.
Ordförande klargör att Sune Horkeby är 2:e vice ordförande för hela
mandatperioden och behöver inte väljas om.

KF § 35
a) Entledigande av uppdrag.
b) Val av ersättare till kyrkorådet, ledamot i valnämnden samt ledamot i
valberedningen.

Beslut

a) Lilian Theorell, posk, har lämnat in ansökan om entledigande från sina uppdrag i
församlingen. Stiftsstyrelsen har räknat om rösterna och finner Roland Thörn
som ordinarie ledamot i fullmäktige efter Lilian Theorell samt Maria
Gustavsson som ersättare efter Roland Thörn.
b) Stig Andersson redogör för valberedningens förslag till fullmäktige att välja
Roland Thörn som ersättare i kyrkorådet och Leif Fransson som ledamot i
valnämnden och ledamot i valberedningen.
Kyrkofullmäktiges beslut:
 a) Att bevilja Lilian Theorells ansökan om entledigande och tacka henne
för hennes arbete i församlingen. Yvonne Fransson kommer överlämna
en blomma som tack från fullmäktige.
 b) Att välja Roland Thörn, posk, som ersättare i kyrkorådet.
Att välja Leif Fransson,posk, som ledamot i valnämnden samt
valberedningen.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:
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KF § 36
Kyrkoherde och präster. Informationspunkt.
Redogörelse

Kyrkoherde Karl Magnus Hansson informerar att han kommer att sluta sin
tjänst i Finspångs församling 31 mars 2020. Från och med 1 december kommer han att ta ut semester fram tills han slutar. Matti Peroharju är utsedd till tf
kyrkoherde under tre månader. Sedan måste domkapitlet förordna tf kyrkoherde. Då rekryteringsprocessen troligen kommer att dra ut på tiden uppmanar
kyrkoherden församlingen att redan nu ansöka hos domkapitlet om
förlängning avförordnande av tf kyrkoherde.
KF § 37
Mänskliga resurser - HR-resurs Mikael Carlberg berättar.
Församlingens HR-resurs är inbjuden att prata om mänskliga resurser.
I församlingens verksamhet handlar det om personalen. Mikael arbetar med
rekryteringar och stöttar församlingen i personalfrågor. B.la. finns han med i
fackliga förhandlingar. Han lyfter vikten av att arbetsgivaren skapar en god
arbetsmiljö. Det i sin tur genererar en personal som sprider en positiv inställning till sin arbetsplats och att arbetsplatsen får gott rykte. Det är i förlängningen det som gör att man har lätt att nyrekrytera personal.
KF § 38
Avslutning
Kyrkofullmäktiges ordförande Kent Backman tackar för visat intresse och
avslutar mötet. Fullmäktige kallar till ett extra möte den 17 december kl. 18.00
i Mariagården.

Justerandes signatur:

Utdragsbestyrkande:

