Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
tisdagen den 15 maj 2018 i Råby-Rönö församlingshem.

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson § 36-47
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Kurt Nordström
Jan Hellström § 48-51
Ellinor Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande: Jan Hellström, ersättare § 36-47
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Regina Ericson, sekreterare

Justerare:

Sylvia Karlsson Lundahl

Underskrifter:

Ordförande:……………………………………………….

Justerare:…………………………………………………..

Datum då anslaget
sattes upp:

2018-05-24

Datum då anslaget
tas ner:

2018-06-14

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

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

Underskrift:

…………………………………………………………
Regina Ericson, sekreterare

§ 36
Inledning
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Sammanträdet inleds med bön, psalmsång och
några reflektioner kring medlemskapet.
§ 37
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Sylvia Karlsson Lundahl att justera dagens protokoll.
§ 38
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen enligt förslaget.
§ 39
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2018-03-15 till handlingarna.
§ 40
FU: s protokoll
FU rekommenderar i sitt protokoll att kyrkorådet ska beakta ett förslag gällande installation
av bergvärmepump i Ripsa kyrka, till en högre kostnad, istället för den luft/vattenvärmepump
som det budgeterats för.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna FU:s förslag att FU får arbeta vidare med frågan gällande en
installation av bergvärmepump i Ripsa.
att
lägga FU:s protokoll 2018-05-08 till handlingarna.
§ 41
Ekonomisk information
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att vi ekonomiskt ligger ca 45 tkr plus mot
budget, för perioden januari-mars. SEB:s räntetrappa har fallit ut med en större summa.
Kyrkorådet beslutar
att
ekonomigruppen får i uppdrag att se över hur pengarna från SEB ska placeras.
§ 42
Ansökan om bidrag ur sockenfonderna
En ansökan om ett bidrag från sockenfonderna på 5 tkr har inkommit från kyrkokören, via
Eva Roempke Marmgård. Ansökan avser kostnader i samband med körens resa till Paris.
Kyrkorådet beslutar
att
bevilja ansökan.
§ 43
Församlingskollekter juni-augusti
Vid personalens gudstjänstplanering togs ett förslag fram för fria kollekter för juni-augusti
2018.
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa förslaget.
att
personalgruppen även fortsättningsvis får i uppdrag att föreslå de fria
kollekterna.
§ 44
GDPR
En ny dataskyddsförordning träder i kraft den 25/5. Församlingen ska hålla aktuellt vilka
förteckningar innehållande personuppgifter som förekommer, samt i vilket syfte dessa finns.
Register/ förteckningar får inte finnas utan tydligt syfte.

Krav finns att kunna lämna ut enskilda personers uppgifter om i vilka register de finns
registrerade. De gemensamma administrativa systemen, t.ex. KBok och Kyrksam, ansvarar
Svenska kyrkan centralt för. KH informerar om att diskussioner pågår om att utse ett
gemensamt dataskyddsombud i Nyköpings kontrakt.
Kyrkorådet beslutar
att
utse kyrkoherde Ellinor Svensson till församlingens dataskyddombud i avvaktan
på kontraktets beslut.
§ 45
Uppföljning av fördjupningskvällen
En sammanställning av de uppmaningar, utmaningar och glädjeämnen som uppfångades i
samband med fördjupningskvällen den 7/5, då de förtroendevalda i Kyrkorådet och
medarbetarna möttes, bifogas protokollet.
§ 46
Fördjupningsresa tillsammans med personalen
Det finns budgeterade medel för utbildning för KR. Ett förslag har tagits fram om att
genomföra en gemensam utbildningsresa med personalen, med målet att lära känna varandra
och våra olika roller i samma uppdrag. Syftet med resan är att vi ska lära oss mer om hur vi
kan inkludera våra församlingsbor, hur vi kan utveckla sockenrådens roll och att få inspiration
till vårt framtida arbete. Resan kan ses som en uppföljning av vår fördjupningskväll på
Stjärnholm, då arbetet med en långsiktig plan framåt påbörjades.
Kyrkorådet beslutar
att
genomföra en fördjupningsresa tillsammans med personalen till Brügge den 58/10 2018.
§ 47
Arbetsordning, organisation
Kyrkorådet behöver uppdatera och förtydliga sin arbetsordning, och i det arbetet ingår även
att förtydliga utskottens arbetsinstruktioner. Kyrkorådets ordförande har satt samman ett
förslag till arbetsinstruktioner, och dessa kommer att sändas till ordförande för respektive
utskott. När det gäller Förvaltningsutskottet så behöver utskottet lyssna in kyrkvaktmästarnas
erfarenheter och kunskaper, för att få en samlad bild och att uppnå bästa möjliga grund för ett
arbete i samförstånd. Kyrkorådet behöver se över hur församlingens ombud för svenska
kyrkans internationella arbete och Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) kan knytas närmare
kyrkorådet. Ett förslag finns att dessa ombud, tillsammans med andra intresserade, utgör en
internationell grupp, som inför kyrkorådet bereder hur församlingens insamlingsarbete skall
se ut och få genomslag i församlingen. Utkast till arbetsinstruktion för en internationell grupp
är framtagen, och detta skickas nu till ombuden för respons. Ett personalutskott behöver
finnas, för att vid behov vara kyrkoherden behjälplig gällande personalärenden. Ett
arbetsutskott bestående av presidiet och kyrkoherden ska förbereda föredragningslistan inför
kyrkorådets sammanträden. Resp. utskott tar fram och lämnar förslag till arbetsinstruktion,
vilka ska fastställas av KR. Därefter fastställs en ny arbetsordning för KR.
Kyrkorådet beslutar
att
förse utskotten med utkast till möjlig arbetsinstruktion, och att respektive utskott
ansvarar för att en arbetsinstruktion tas fram.
att
förse nuvarande ombud för SKUT och Svenska kyrkans internationella arbete
med utkast till arbetsinstruktion för en internationell grupp.
att
uppdra åt förvaltningsutskottet att i sitt arbete med arbetsinstruktionen lyssna in
kyrkvaktmästarnas erfarenheter och kunskaper.
att
församlingen ska ha ett personalutskott, som kan kallas in vid behov, t.ex. vid
personalrekrytering.
att
uppdra åt kyrkoherden att tillfråga personer att ingå ett personalutskott.

att

ett arbetsutskott, bestående av presidiet och kyrkoherden, förbereder
föredragningslistan inför kyrkorådets sammanträden.

§ 48
Kyrkoherden informerar
Kantor John Rosenqvist Lidström har av personalen utsetts till skyddsombud.
En ny kyrkohandbok har tagits fram, som tas i bruk Pingstdagen.
Alla församlingar ska ha en fastighetsansvarig, och det uppdraget har vaktmästare Henrik
Gustafson tillfrågats om. Han ska, tillsammans med FU, inventera församlingens alla
byggnader och upprätta ett fastighetsregister.
Vaktmästare Göran Larsson har beviljats tjänstledighet ett år, fr.o.m. 180601, och till hans
vikarie har Philippa Ploghed, som är utbildad trädgårdsingenjör, tillfrågats.
Ekonom Jenny Marmgård Grape är provanställd till 180630 och administratör Regina Ericson
till 180531, de kommer att erbjudas tillsvidareanställningar.
Kyrkorådet beslutar
att
utse Henrik Gustafson till fastighetsansvarig.
att
anställa Philippa Ploghed som vaktmästare i Runtuna för tiden 180601–190531.
att
erbjuda Regina Ericson tillsvidareanställning som administratör fr.o.m. 180601.
att
erbjuda Jenny Marmgård Grape tillsvidareanställning som ekonom fr.o.m.
180701.
§ 49
Ärenden från sockenråden
Protokoll från SR i Råby-Rönö, Lid och Ludgo-Spelvik gås igenom. Sekreteraren uppmanar
alla sockenråd att skicka in listor på sommarens kyrköppnare till expeditionen.
§ 50
Övriga frågor
Sekreteraren visar en inbjudan till Stiftsfest i Strängnäs den 25/8.
§ 51
Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat, och vi läser välsignelsen tillsammans.
Nästa sammanträde är den 15/8 kl. 18.30 i Ripsa Församlingshem.

