Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 6 december 2018 i Runtuna Församlingssal.
Beslutande:
Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Ellinor Svensson, kyrkoherde
Cary Petrén, tjg ersättare
Övriga närvarande:
Regina Ericson, sekreterare
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Agneta Colliander, ersättare

Underskrifter:
………………………………………………….
Åsa Ingårda, ordförande

…………………………………………………..
Niklas Mattsson, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2018-12-18

Datum då anslaget
tas ner:

2019-01-08

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

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

Underskrift:

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

§ 80
Inledning
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat och delger de närvarande några erfarenheter från
kyrkomötet. Vi sjunger psalm 103 och kyrkoherden samlar kyrkorådet i bön.
§ 81
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Niklas Mattsson att justera dagens protokoll.

§ 82
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet, med tillägg av två övriga frågor.

§ 83
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga till handlingarna kyrkorådets protokoll 2018-12-04.

§ 84
FU:s protokoll
Niklas Mattsson, ordförande i FU, redogör för FU:s möte tillsammans med vaktmästarna.
KH Ellinor redogör för slutfasen i arbetet i Råby.
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 2018-11-05 och minnesanteckningar 2018-12-04 till
handlingarna.
§ 85
Ekonomisk rapport
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att resultatet per 31 oktober ligger enligt budget.
§ 86
Val av ekonomigrupp
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt Jenny Marmgård Grape och Eva Roempke Marmgård att till nästa
sammanträde inkomma med förslag på ytterligare en person att ingå i ekonomigruppen.
§ 87
Uppföljning fördjupningsresan
Under de diskussioner som fördes under resan framkom behovet av en långsiktig plan för
verksamhet och budget. Även vård- och underhållsplaner för fastigheter och kyrkogårdar
behöver tas fram.
Kyrkorådet beslutar
att
den 2019-03-02, genomföra en arbets-/planeringsdag för medarbetare och
förtroendevalda, med uppföljning i september.
att
uppdra åt Verksamhetsutskottet att ta fram program för dessa dagar.
§ 88
Arbetsordning
Arbetsordningen för kyrkorådet diskuteras och § 47 följs upp.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt FU att, tillsammans med vaktmästarna, ta fram ett förslag till
arbetsinstruktion för FU.

att

att

att

bilda en Internationell grupp, bestående av Jenny Marmgård Grape, Zandra
Öhman, Norma Ingårda och kyrkoherden och ge dem i uppdrag att ta fram ett
förslag till arbetsinstruktion.
bilda ett Personalutskott och att kyrkoherden till nästa sammanträde tillfrågar
Sylvia Karlsson Lundahl och Ulla-Britt Zetterholm att ingå i detta, tillsammans
med henne.
bilda ett Arbetsutskott och att uppdra åt ordförande att till nästa sammanträde
förbereda ett förslag till medlemmar i detta.

§ 89
Kyrkoherden informerar
Fastighetsregistret: De efterfrågade uppgifterna är nu registrerade i det centrala
fastighetsregistret. Arbetet har utförts av tre medarbetare, som mätt fastigheter och matat in
uppgifter. 63 byggnadsverk, varav 41 med tak, har registrerats. Från stiftet kommer vi att
erhålla ett bidrag på 20 tkr till kostnaderna för arbetet.
GDPR: kyrkorådet är församlingens personuppgiftsansvarig och ska dels utse ett
dataskyddsombud, som inte kan vara kyrkoherden, och dels skriva
personuppgiftsbiträdesavtal med de medarbetare som hanterar personuppgifter. Kyrkoherden
inväntar hur frågan med dataskyddsombud ska lösas i kontraktet. Samtycke kommer att
samlas in från medarbetare och förtroendevalda.
Rönöbrevet: 2019 är det dags att förnya utgivningsbeviset för Rönöbrevet. En ny ansvarig
utgivare måste utses.
Personal: Vaktmästare Göran Larsson, som är tjänstledig, har aviserat att han kommer att
sluta sin tjänst. Komminister Yvonne Bolin Bolorin slutar sin tjänst 2018-12-31. Mikael
Hirsch kommer att tjänstgöra under januari-mars, sedan får vi ta ställning till hur en ny
komminister ska rekryteras. På förskolan har en vikarie slutat och en ny förskollärare, Henny
Devell, har fått en provanställning på sex månader fr.o.m. 190121.
Kulturanslag: Från Vibeke Nielsen Svedman har inkommit en förfrågan om förköp av hennes
föreställningar om Stockholms blodbad och Christina Gyllenstierna, som kommer att
framföras 2020.
Årligt möte: Den 4/12 genomfördes ett årligt möte med en stiftsrepresentant och
kontraktsprosten, vilka belyste att vi klarat 2017 års många utmaningar med
personalrekryteringar, kyrkoval m.m. bra och att vi nu behöver utarbeta en långsiktig plan.
Nästa år är det dags för Strängnäsvisit, då bl.a. församlingsinstruktionen ska gås igenom.
”Sacer”, där kyrkans inventarieförteckningar ska digitalisera, diskuterades.
Britt-Marie Andersson har anmält intresse att uppdatera Ripsa kyrkas inventarieförteckning
gällande textilier, vilket vi välkomnar. Hon har kontakt med Agneta Colliander, som är
ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier, om detta.
Internationellt utbyte: En fråga har inkommit om vi kan ta emot två ungdomar från Tanzania
under två månader i vår. En fråga om samarbete gällande detta har skickats till Nyköpings
församling och Stiftsgården Stjärnholm, men svar har ännu inte erhållits. Kyrkoherden och
Mona Bäckbro kommer att gå en handledarkurs.
Vatten: I Runtuna har problem med vattentillgången uppstått då en granne tömt brunnen,
vilket inte är första gången det händer. Det får stora konsekvenser för bl.a. förskolan, och
innebär stora kostnader. Frågan om vi ska borra för eget vatten har uppstått.
Karl XII-jubileum: Föreläsningen med Dick Harrisson, som besöktes av ca 200 personer, var
mycket lyckad. Kyrkoherden framför ett tack till alla som bidragit till att genomföra denna
kväll, både ekonomiskt och praktiskt.
Kyrkorådet beslutar
att
förnya utgivningsbeviset för Rönöbrevet, till en kostnad av 2 tkr.

att
att

att
att

till ny ansvarig utgivare för Rönöbrevet utse KH Ellinor Svensson. Kostnad 600
kr.
bevilja ett anslag till Vibeke Nielsen Svedman på 10 tkr mot att hon framför
föreställningen vid två tillfällen. Mot beslutet reserverar sig ledamoten Christine
Isfält Qvarfordt.
tillfråga Britt-Marie Andersson om hon är intresserad av att arbeta med ”Sacer”
och digitaliseringen av församlingens inventarieförteckningar.
uppdra åt FU att bereda frågan om att borra för eget vatten i Runtuna

§ 90
Ärenden från sockenråden
Kyrkorådet går igenom protokoll från Runtuna sockenråd, med förslag på nya ledamöter i
sockenrådet, från Ludgo-Spelvik sockenråd, där en fråga om att byta ut namnskyltarna i
mässing, som blir fula med tiden, på asklundarna i Spelvik och Lid ställs, samt ett förslag från
Råby-Rönö sockenråd gällande skylt med ordningsföreskrifter för askgravlund och
minneslund. Vaktmästarna har inkommit med synpunkter på förslaget om skylt till lundarna,
och förordar att vi ska använda den skylt med föreskrifter som redan finns i Ludgo, Ripsa och
Lid på samtliga kyrkogårdar.
Kyrkorådet beslutar
att
till nya ledamöter i Runtuna sockenråd välja Thomas Wulff och Philippa
Ploghed.
att
skicka tillbaka frågan om namnskyltar till Ludgo-Spelviks sockenråd för
förtydligande.
att
lösa skyltfrågan för askgrav- och minneslundar i enlighet med vad
kyrkvaktmästarna förordar.
§ 91
Mötesdatum 2019
Kyrkorådet beslutar
att
kyrkorådets sammanträden under 2019 ska äga rum följande datum kl. 18.30: 24
januari, 2 april, 16 maj, 15 augusti, 8 oktober och 12 december, samt att variera
platsen mellan våra fyra församlingshem.
att
i januari/februari bjuda in till en församlingskväll om Svenska kyrkans
internationella arbete.
§ 92
Övriga frågor
Kollektäskanden från Mona Bäckbro, gällande aidsdrabbade barn i Zimbabwe, och BRIS
har inkommit.
På Lids kyrkogård behöver två sjuka lindar tas bort.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna kollektäskandena och uppdra åt gudstjänstplaneringsgruppen att ta
dem med i beaktande vi framtagandet av kollektförslag för nästa period.
att
söka tillstånd hos Länsstyrelsen för att åtgärda lindarna.
§ 93
Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat och leder oss i en kort bön.

