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Plats och tid:

Mariagården 2019-12-19, kl. 18.00

Beslutande:

Kent Backman, ordförande
Ritha Andersson, 2 vice ordf.
Stig Andersson
Anders Bergman

Thord Eriksson, vice ordf.
Elisabeth Andersson
Margareta Baggman
Sarah Eriksson
Yvonne Fransson
Leif Fransson
Gösta Johansson
Siw Johansson
Roland Törn

Elli Lankila

Kerstin Petersson
Birgit Svärd
Ann-Britt Wrenner Karlsson
Nathalie Pettersson
Bill Johansson, tj-ers
Bernt Johansson, tj-ers

Sune Horkeby

Johan Yderfors

Närvarande
Ersättare:

Ann-Britt Johansson
Bengt Eriksson, Birgit Eriksson, Anna Karlsson, Anna Sevelin, Anne-Sofie
Olsson, Anita Mattisson, Helén Esping, Gun Axelsson, Unto Lehtinen,
Maria Gustavsson, Magnus Öberg, Anna-Lena Carlberg Folkesson, Rebecca
Lewis, Örjan Andersson.

Frånvarande:

Övriga
närvarande:

Cecilia Ramäng, sekr

Paragrafer:

§ 39 - § 49

Matti Peroharju, tf kh

Underskrifter:
Sekreterare:

…………………..
Cecilia Ramäng

Ordförande:

…………………..
Kent Backman
…………………
Sarah Eriksson

Justerare

…………………..
Birgit Svärd

Anslag / Bevis
Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:

Kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum:

2019-12-17

Datum för anslagets uppsättande:
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Datum för anslagets nedtagande:

2020-01-17

Förvaringsplats för protokollet:
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Undeskrift:
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Inledning
Elever från Finspångs kulturskola spelade julmusik. Stort tack för det!
KF § 39
Öppnande
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.
Ordförande hälsar familjen Tell, tf kyrkoherde Matti Peroharju och
Karl Magnus Hansson välkomna.
KF § 40
Upprop

Redogörelse

Sekreteraren förrättade upprop.
Se närvarolista på första sidan.
KF § 41
Val av protokolljusterare tillika rösträknare

Redogörelse

Sarah Eriksson och Birgit Svärd föreslås justera dagens protokoll samt att vid
omröstning agera rösträknare.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Sarah Eriksson och Birigt Svärd utses till justerare och tillika
rösträknare.
 Justering sker i Mariagården 2019-12-27 kl. 10.30.
KF § 42
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 på hemsidan samt utsänt per post till delar ledamöter och ersättare
en vecka före mötesdagen. Delar av ledamöterna och ersättarna fick kungörelsen fem dagar före mötet.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
 Kyrkofullmäktige beslutar att mötet är behörigt utlyst men väljer
att inte fatta några beslut, utan endast ha informationpunkter.
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KF § 43
Godkännande av dagordning
Redogörelse

Kyrkofullmäktiges ordförande redogör för dagordningen.



Beslut

Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna dagordningen.

KF § 44
Föregående mötesprotokoll
Redogörelse

Ordförande frågar om det finns några invändningar mot protokollet från föregående möte, 2019-10-29.

Beslut

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

KF § 45
Policy avseende poolbilar och servicebilar i Finspångs församling
Redogörelse

Kyrkorådet har tagit fram en policy avseende poolbilar och servicebilar i
Finspångs församling. Ann-Britt Johansson frågade om man tänkte något på
vilken typ av miljöbilar man ska köpa när det är dags att köpa in nya. Det har
inte varit uppe till diskussion.

Beslut

Kyrkofullmäktiges beslut:
att återremitera Policy avseende poolbilar och servicebilar i Finspångs
församling till kyrkorådet för att utreda om den även ska innehålla policy
för vilken typ av miljöbilar församlingen ska köpa in.
KF § 46
Sammanträdesdagar 2020. Informationspunkt.

Redogörelse

En bilaga med sammanträdesdagar medföljde kallelsen.
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KF § 47
Kyrkorådet informerar om personalfrågor och pågående projekt
Redogörelse

Personalutskottets ordförande Birgit Svärd informerade om personalärenden
som skett under året.
Kyrkorådets ordförande Siw Johansson informerade om Risinge och Regna
kyrkors fasad restaurering som ska påbörjas 2020.
Folkströms kyrka och begravningsplats har renoverats och rustats upp och ska
slutföras under 2020.
En projektledare för bygge vid Rejmyre kyrkogård och cermonilokal och personalutrymen vid Risinge kyrkogård ska anlitas.

KF § 48
Kyrkoherden informerar
Redogörelse

Tf kyrkoherde Matti Peroharju uppmanar fullmäktige att vara stolta över sin
församling.
Mycket fint arbete utförs och han lyfter mötet med församlingsbor. Han ser
förmånen i att få åka hem till församlingsbor för samtal inför förrättningar.
Det ger tillfälle till fler och andra samtal än när församlingsbor kommer till
kyrkans lokaler.
Kyrkornas julinsamling för behövande i Finspång har gått väldigt bra. Han
uppmanar att fullmäktige ska ge beröm till de som hjälpt till med den.
Julkonserterna har nått många människor och fått stort beröm.
KF § 49
Avslutning
Kyrkofullmäktiges ordförande Kent Backman tackar för visat intresse och
avslutar mötet. Nästa möte är 17 mars 2020.
Till Johan Tell överlämnas en blomma för hans fina arbete under 40 år i
församlingens tjänst.
Cecilia Ramäng får också en blomma för att det är sista fullmäktige möte
hon är med på som sekreterare.
Matti Peroharju leder en andakt.
Efter mötet fortsätter samvaron i café Oasen och Anne Gistedt tackas för
att hon ordnat med förtäringen.
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