Protokoll fört vid sammanträde med det nyvalda kyrkorådet i Rönö församling
måndagen den 15 januari 2018 i Runtuna Klockargård.

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson, vice ordförande
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Malin Celander
Ellinor Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande:

Cary Petrén, ersättare
Jan Hellström, ersättare
Kurt Nordström, ersättare
Agneta Colliander, ersättare
Ulla-Britt Zetterholm, ersättare
Regina Ericson, sekreterare

Justerare:

Niklas Mattsson

Underskrifter:

Ordförande: ……………………………………………………

Justerare:

……………………………………………………

Datum då anslaget
sattes upp:
Datum då anslaget
tas ner:

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

Protokollet finns också på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono

Underskrift:
…………………………………………………….
Regina Ericson, sekreterare

§1
Inledning
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat och inleder med några välkomstord om tankar inför
uppdraget att vara kyrkoråd. En stund avsätts för presentation.
Kyrkoherden läser en text ur Johannesevangeliet, och leder oss i bön.
§2
Justering
Ordf. informerar att sekreterare i kyrkorådet är Regina Ericson (i tjänsten).
Kyrkorådet beslutar
att
välja Niklas Mattsson att justera dagens protokoll.
att
protokollet anses justerat då ordförande och justerare godkänt protokollet digitalt,
och kan då mailas ut till kyrkorådet, men att fysisk underskrift ska ske inom två
veckor.
§3
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet, med tillägg under p. 17.
§4
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2017-12-05 till handlingarna.
§5
FU: s protokoll 2018-01-09
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna FU:s förslag att Jan Hylander, Sörby gård, får nyttja marken kring Lids
kyrka, samt uppdrar åt FU att skriva ett nyttjandeavtal med honom.
att
lägga FU:s protokoll 2018-01-09 till handlingarna
§6
VU: s protokoll 2017-10-26 & 2017-11-28
Kyrkorådet beslutar
att
lägga VU:s protokoll 2017-10-26 och 2017-11-28 till handlingarna
Ledamoten Christine Isfält Qvarfordt reserverar sig mot vissa formuleringar i VU:s protokoll
från 2017-11-28, och inkommer med en skrivelse att bifoga protokollet.
§7
Arbetsordning för kyrkorådet
Kyrkorådet beslutar
att
arbetsordningen med två utskott, Förvaltningsutskott och Verksamhetsutskott, ska
fortsätta även under den nya mandatperioden.
att
utskotten ska ha minst tre förtroendevalda ledamöter och en ersättare, samt att
kyrkoherden ska ingå i Verksamhetsutskottet. Arbetstagarrepresentant kan också
väljas.
att
till Förvaltningsutskottet (FU) välja Niklas Mattson, ordförande, Bengt Anglered,
ledamot, Kurt Nordström, ledamot, Sylvia Karlsson Lundahl, ersättare, Göran
Larsson, arbetstagarrepresentant, samt Regina Ericson, sekreterare (i tjänsten)
att
till Verksamhetsutskott välja Åsa Ingårda, ledamot, Jenny Marmgård Grape,
ledamot, Malin Celander, ledamot, Christine Isfält Qvarfordt, ersättare, samt
Ellinor Svensson, kyrkoherde. VU utser inom sig ordförande.
att
kyrkorådets protokoll skall justeras av en person jämte ordföranden.
att
kyrkorådets sammanträden under år 2018 skall ligga på följande dagar klockan
19.30: 15 mars, 15 maj, 15 augusti, 4 oktober och 6 december.

I samband med ärendet arbetsordning beslutar kyrkorådet
att
samlas den 12 februari kl. 17.30–21.00 för en fördjupningskväll kring uppdraget att
vara KR, och på vilket sätt kyrkorådet vill organisera arbetet framöver.
Kyrkorådets ordförande återkommer om plats och upplägg
att
Regina Ericson undersöker möjligheten för KR att delta vid stiftets Basutbildning
för kyrkoråd, den 9-10/2 vid stiftsgården Stjärnholm.
§8
Delegationer och attesträtter
Kyrkorådet beslutar
att
tillsvidare fastställa föreslagen delegationsordning och lista över attesträtter efter
viss revidering. Bilaga bifogas protokollet.
§9
Val av kyrkvärdar för mandatperioden
Kyrkorådet beslutar
att
till kyrkvärdar i Runtuna kyrka välja Allan Pettersson och Norma Ingårda.
till kyrkvärdar i Lids kyrka välja Agneta Colliander och Kerstin Eriksson.
till kyrkvärdar i Ludgo och Spelviks kyrkor välja Hans Kallvi, Jenny Marmgård
Grape och Ulla Öggemar.
till kyrkvärdar i Råby-Rönö kyrka välja Ingemar Gustafson, Anna-Karin Larsson
och Margareta Malm.
till kyrkvärdar i Ripsa kyrka välja Sylvia Karlsson Lundahl och Britt-Marie
Andersson.
§ 10
Val av sockenråd
Kyrkorådet beslutar
att
till sockenråd i Lid välja Agneta Colliander, Christine Isfält Qvarfordt, Anders
Lundgren, Jan Hellström, Kerstin Eriksson, Louise Larsson och Ulla-Britt
Zetterholm.
att
till sockenråd i Ludgo-Spelvik välja Anders Borg, Jenny Marmgård Grape, Hans
Kallvi, Britt-Marie Mattsson, Alexandra Trolle Löwen, Anders Ånestrand och Ulla
Öggemar
att
till sockenråd i Ripsa välja Britt-Marie Andersson, Sylvia Karlsson Lundahl, SvenErik Svensson, Arne Zetterblom och Sven-Erik Andersson
att
till sockenråd i Runtuna välja Mona Bäckbro, Birgitta Oscarsson och Allan
Pettersson.
att
till sockenråd i Råby välja Ingemar Gustafson, Stina-Britt Gustafson, Kurt
Nordström, Gunilla Nordström, Sven-Inge Pettersson, Ingegerd Böklin och AnnaKarin Larsson.
§ 11
Val av ombud för kyrkans internationella arbete
Kyrkorådet beslutar
att
som församlingens ombud för det internationella arbetet välja Jenny Marmgård
Grape och Sandra Öhman Lund.
§ 12
Fastighetsfrågor, Runtuna Prästgård
Kyrkoherden informerar om att hyresgästerna vid Prästgården är uppsagda till den 31/3, och att
inget nytt kontrakt skrivits, då den ena parten har valt att flytta. Diskuteras hur vi ska gå tillväga
framöver.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt en grupp, bestående av Ellinor Svensson, Åsa Ingårda och Niklas
Mattson, att utreda frågan till nästa möte.
att
arbetsgruppen vid behov föreslår KR ett beslut per capsulam.

§ 13
Ekonomisk information
Ingen ekonomisk information finns att tillgå. Till nästa sammanträde bör en ekonomigrupp utses,
som, tillsammans med ekonomen, kan bereda ärenden gällande församlingens och förvaltade
fonders kapitalplaceringar.
Kyrkorådet beslutar
att
en ekonomigrupp ska utses
att
KH, ordförande och ekonom förbereder förslag till vilka som ska ingå i
ekonomigruppen till nästa sammanträde
§ 14
Församlingskollekter
Till nästa sammanträde ska beslutas vem som ska förbereda förslag till ändamål för
församlingens fria kollekter.
Kyrkorådet beslutar
att
kollekten i Ludgo på askonsdagen ska tillfalla fadderverksamheten i Afrika
att
kollekten i Råby-Rönö den 18/2 ska tillfalla Träffpunkten
§ 15
Information från kyrkoherden
Kyrkoherden informerar om utbildningsdagen för förtroendevalda i Nyköpings kontrakt, som
ägde rum den 13/1.
Ett skyddsombud (ska utses av personalen) saknas, vilket KR ser som en viktig fråga för KH att
gå vidare med.
Kantor John har inkommit med en förfrågan angående sin fortsatta anställning.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt KH att arbeta vidare med frågan gällande skyddsombud.
att
uppdra åt KH att erbjuda John Rosenqvist Lidström tillsvidareanställning fr.o.m.
180401.
§ 16
Ärenden från sockenråden
Protokoll har inkommit från Råby och Lid. Från Lid informeras om att nytryck av Tom
Sandqvists bok är på gång. Frågor gällande fastigheter hänskjuts till FU.
§ 17
Övriga frågor
Tackkort från Träffpunkten uppläses.
Sekreteraren informerar om att kyrkvärdar och de förtroendevalda i KR och SR erbjuds att få en
prenumeration på Kyrkans tidning. Sekr. informerar om kostnaden till nästa möte.
Kyrkorådet beslutar
att
betala prenumeration på Kyrkans tidning till den som så önskar. Den som vill ha
tidningen meddelar detta till sekreteraren.
§ 18 Avslutning
Ordf. förklarar sammanträdet avslutat.

