Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 15 augusti 2018 i Ripsa församlingshem.

Beslutande:

Niklas Mattsson, vice ordförande
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Malin Celander § 53-59
Cary Petrén
Agneta Colliander
Ulla-Britt Zetterhom § 60- 65
Ellinor Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande:

Ulla-Britt Zetterholm § 53-59
Kurt Nordström
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Regina Ericson, sekreterare

Justerare:

Cary Petrén

Underskrifter:

Ordförande:……………………………………………….

Justerare:…………………………………………………..

Datum då anslaget
sattes upp:

2018-08-22

Datum då anslaget
tas ner:

2018-09-12

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

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

Underskrift:

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

Innan mötet samlas kyrkorådet i Ripsa kyrka för en enkel mässa, genomgång av ny
mässmusik och de psalmer vi ska sjunga under fördjupningsresan i oktober.

§ 53
Inledning
Vice ordförande Niklas Mattsson förklarar sammanträdet öppnat.
§ 54
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Cary Petrén att justera dagens protokoll.
§ 55
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen enligt förslaget.
§ 56
Föregående protokoll
Agneta Colliander och Christine Isfält Qvarfordt framför synpunkter på § 47.
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2018-05-15 och 2018-07-04 till
handlingarna, med tillägget att § 47, gällande kyrkorådets arbetsordning, behöver diskuteras
och förtydligas nästa sammanträde.
§ 57
FU: s protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 2018-06- 07 till handlingarna.
§ 58
Planering fördjupningsresa
Jenny och Ellinor informerar om programmet. Tid för diskussioner och planering av budget
och verksamhet kommer att finnas, vilket innebär att nästa sammanträde bör ligga efter resan.
Kyrkorådet beslutar
att
flytta nästa sammanträde till den 11/10 kl. 18.30 i Ludgo Klockargård
§ 59
Ekonomisk information
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar om det ekonomiska läget. För första halvåret
2018 har ca 50 % av budgeterade medel använts. Från Prästlönefonderna har vi fått en
utdelning på 210 tkr, mot budgeterade 500 tkr. Jenny får i uppdrag att undersöka andra
församlingars avgiftsnivå, för att se hur vi ligger till i jämförelse med dem.
Kyrkorådet beslutar
att
utjämningsfonden kan användas för att täcka upp för de uteblivna medlen från
Prästlönefonderna.
att
föreslå kyrkofullmäktige en budget som grundar sig på oförändrad kyrkoavgift
1,31 för 2019, samt att för 2020 föreslå 1,30 och för 2021 1,29.
§ 60
Församlingskollekter september-november
Vid personalens gudstjänstplanering togs ett förslag fram för fria kollekter för septembernovember 2018. Sockenrådet i Lid önskar en kollekt till Lids kyrkas gåvokassa.
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa förslaget.
att
kollekten från musikgudstjänsten i Lids kyrka den 18/8 ska tillfalla Lids kyrkas
gåvokassa, istället för Diakonikassan, som tidigare beslutats.

§ 61
Information om GDPR och Fastighetsregistret
Kyrkoherden informerar om Rönö Församlings dataskyddspolicy, som tagits fram av en
personalgrupp och som finns på hemsidan. Det är Kyrkorådet som är personuppgiftsansvarig.
Tre personer ur personalen har deltagit i en av stiftets utbildningsdagar gällande
fastighetsregistret, med en uppföljningsdag i augusti. Alla församlingars fastigheter, både
byggnader och mark, med uppgifter om t.ex. exakt storlek och position, ska föras in i ett
register, som ska vara färdigt senast 2018-12-31. Detta innebär många arbetstimmar, som det
inte finns utrymme för i ordinarie arbetstid. Kyrkoherden tittar vidare på hur vi ska lösa detta.
§ 62
Kyrkoherden informerar
Kyrkoherden framför ett tack till Lids sockenråd för att den nya publikationen om Lids kyrka
nu är upptryckt, och finns till försäljning.
Dick Harrisson är inbjuden att föreläsa vid Karl XII-jubiléet i Ludgo kyrka den 28/11.
Flera personer har hört av sig med spontanansökningar att de vill arbeta i församlingen.
Vibeke Nielsen Svedman arbetar med en ny pjäs, där hon ska gestalta Kristina Gyllenstierna
under Stockholms blodbad, som inföll för 500 år sedan 2020. Hon önskar ett förskott från
Rönö Församling under 2019, mot att hon framför ett antal föreställningar i våra kyrkor under
2020. Kyrkorådet ställer sig positivt till detta, men vill ha ytterligare information innan beslut
kan fattas.
§ 63
Ärenden från sockenråden
Protokoll från SR i Råby-Rönö och Ludgo-Spelvik gås igenom.
§ 64
Övriga frågor
Det dåliga vägskicket på grusvägarna inom församlingen diskuteras.
§ 65
Avslutning
Mötesordföranden förklarar sammanträdet avslutat.
Nästa sammanträde är ändrat till 2018-10-11 kl. 18.30 i Ludgo Klockargård.

