Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 24 januari 2019 i Runtuna Församlingssal.

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Malin Celander
Ellinor Svensson, kyrkoherde
Kurt Nordström, tjg ersättare
Agneta Colliander, tjg ersättare

Övriga närvarande:

Ulla-Britt Zetterholm, ersättare
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Regina Ericson, sekreterare

Underskrifter:

……………………………………………………
Åsa Ingårda, ordförande

……………………………………………………
Malin Celander, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2019-02-06

Datum då anslaget
tas ner:

2019-02-27

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

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

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

§1
Inledning
Sammanträdet inleds med att kyrkoherden leder oss i en afrikansk visa på swahili.
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat.
§2
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Malin Celander att justera dagens protokoll.
§3
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet.
§4
Föregående protokoll
Christine förtydligar under § 89 att det inte är beslutet i sig hon reserverar sig emot, utan att
mer bakgrundsinformation till anslaget varit önskvärt.
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2018-12-06 till handlingarna.
§5
FU/VU
Bengt Anglered har meddelat att han lämnar sin plats som ledamot i FU. Valberedningens
ordförande Mona Bäckbro är vidtalad att en ny ledamot ska väljas. Valberedningen
välkomnar förslag på namn.
VU har haft ett möte där de bl.a. börjat identifiera VU:s uppdrag och formulera förslag till
arbetsinstruktion, samt inlett planering av fördjupningsdagen den 2/3. Nästa möte är den 5/2.
§6
Ekonomisk rapport
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att hon bokfört t.o.m. december, men att
bokslutet ej är klart ännu.
§7
Val av ekonomigrupp
Kyrkorådet beslutar
att
välja Magnus Dahl att, förutom Jenny Marmgård Grape och Eva Roempke
Marmgård, ingå i ekonomigruppen.
§8
Fria kollekter
Sekreteraren redogör för personalgruppens förslag och uppmanar sockenråden att inkomma
med önskemål vad de fria församlingskollekterna ska ha för ändamål.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna personalgruppens förslag till församlingskollekter för perioden
februari – april.
§9
Arbetsordning
Kyrkorådet beslutar
att
bilda ett Personalutskott med kyrkoherde Ellinor Svensson, Sylvia Karlsson
Lundahl och Ulla-Britt Zetterholm som ledamöter.

att

att

bilda ett Arbetsutskott, som ska förbereda kyrkorådets sammanträden, med
ordförande Åsa Ingårda, vice ordförande Niklas Mattsson, kyrkoherde Ellinor
Svensson och sekreterare Regina Ericson som ledamöter.
Personalutskottet och Arbetsutskottet utarbetar förslag till arbetsinstruktion.

§ 10
Internationell grupp
Församlingens internationella grupp, bestående av Jenny Marmgård Grape, Norma Ingårda
och Zandra Öman Lund, har ännu inte haft någon träff. Ett utkast till arbetsinstruktion finns
och gruppen återkommer med det till nästa kyrkorådssammanträde. Målet är att gruppen skall
välkomna fler medlemmar.
Kyrkoherden informerar om de två stipendiater från Tanzania som ska gästa vår församling
den 8 mars till 8 april och för programmet för deras vistelse här. Under hösten har Samuel
Gabrielsäther från Rönö Församling varit utbytestipendiat i Tanzania.
Inför fasteinsamlingen planerar VU och den internationella gruppen för en församlingskväll
den 27 februari, med temat Svenska kyrkans internationella arbete. Under kvällen kommer
fasteinsamlingen och mottagandet av stipendiaterna att planeras. Samuel Gabrielsäther
tillfrågas om han kan medverka.
§ 11
Kyrkoherden informerar
Personalinformation:
Kantor John halkade och bröt foten efter gudstjänsten i Ripsa den 13 januari och kommer att
vara sjukskriven i 12 veckor. Vaktmästare Göran Larsson har lämnat in sin avskedsansökan.
Sandra Sundström, barnskötare, har erbjudits och tackat ja till en tillsvidareanställning på 50
%. En ny förskollärare, Henny Devell, har tillträtt en provanställning på sex månader. Yvonne
Bolin Bolorin slutade sin tjänst 181231. Som komminister 30 % vikarierar Mikael Hirsch
under januari och februari.
En inbjudan till Strängnäsvisit den 2019-04-04 har inkommit från stiftet. Diskuteras vilka som
ska följa med.
Kyrkorådet beslutar
att
erbjuda Philippa Ploghed en tillsvidareanställning på 80 % som kyrkvaktmästare
i Runtuna.
att
tre personer, förutom kyrkoherden och ordförande, åker på Strängnäsvisit. Vilka
det blir beslutas senare.
§ 12
Ärenden från sockenråden
Inga ärenden har inkommit.
§ 13
Planering 2019
En arbetsdag för medarbetare och förtroendevalda kommer att genomföras lördagen 2019-0302, i Runtuna Församlingssal. VU planerar programmet, med tema ”Kyrkan som mötesplats”,
och tar fram en inbjudan, som blir färdig på VU:s möte den 5/2 och därefter går ut.
§ 14
Övriga frågor
Tackkort från Träffpunkten uppläses.

En inbjudan till en kursdag om ”Formalia vid styrelsemöten” i Stockholm den 6/3 har
inkommit. Efter diskussion beslutar kyrkorådet
att
inte deltaga i utbildningsdagen.
att
anordna ett eget utbildningstillfälle i ämnet i höst, då även frågan om
arbetsgivaransvar prioriteras, och att till detta inbjuda grannförsamlingar.
§ 15 Avslutning
Nästa sammanträde, den 2019-04-02, blir i Råby-Rönö Församlingshem. Kurt och Ingegerd
ansvarar för förtäringen.
Ordf. förklarar sammanträdet avslutat.

