Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 23 maj 2019 i Ripsa Församlingshem.

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Ellinor Svensson, kyrkoherde
Ulla-Britt Zetterholm, tjg ersättare

Övriga närvarande:

Jan Hellström, ersättare
Agneta Colliander, ersättare
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Regina Ericson, sekreterare

Underskrifter:

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

……………………………………………………
Ulla-Britt Zetterholm, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2019-

Datum då anslaget
tas ner:

2019-

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

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

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

§ 28
Inledning
Sammanträdet inleds med att kyrkoherden berättar om valborgsmässofirandet i Ripsa och
läser en dikt, ”Spela kula”, av Sten Selander, samt leder oss i bön.
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat.
§ 29
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Ulla–Britt Zetterholm att justera dagens protokoll.
§ 30
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet med ett tillägg gällande Lid under
övriga frågor.
§ 31
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2019-04-02 till handlingarna.
§ 32
FU
FU arbetar vidare med frågan gällande marken runt Lids Bygdegård.
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 190506 till handlingarna
§ 33
VU
Åsa Ingårda redogör för uppföljningen av visionsdagen 190302, då ca 15 medarbetare,
förtroendevalda och församlingsbor samlades för att blicka framåt. Under dagen framkom tre
områden som man önskar prioritera; skola (barn och föräldrar), att skapa mötesplatser och hur
våra kyrkorum ska utvecklas. Från kyrkorådet framkommer önskemål att viktiga uppgifter för
framtiden också är att stoppa det minskande medlemsantalet samt att använda församlingens
resurser rätt för att vända förra årets underskott. Arbetet är ett led i processen att få fram
underlag till verksamhetsplan 2020 samt formulera långsiktiga mål.
Kyrkorådet beslutar
att
lägga minnesanteckningar 190205 och 190429 till handlingarna.
att
ge VU i uppdrag att möta medarbetarna i en dialog om hur församlingen kan
jobba vidare med prioriteringar inför kommande verksamhetsplan, samt att
redovisa detta på nästa kyrkorådssammanträde.
§ 34
Ansökan om strukturbidrag
Åsa Ingårda redogör för det strukturbidrag som kan sökas hos stiftet senast den 1 juni.
Initiativ har tagits av kyrkorådets ordförande och kyrkoherden kring ett gemensamt projekt
med musiken i fokus. Den 20 maj ägde ett möte kring ett sådant samarbete rum, med
representanter från Rönö Församling, Skälbykyrkan, Dammlötskolan och Kulturskolan i
Nyköping, där alla var positiva till ett framtida samarbete.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt Åsa Ingårda och Ellinor Svensson att sammanställa och skicka in en
ansökan.

§ 35
Ekonomisk rapport
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att ekonomin ligger 140 tkr plus mot budget
t.o.m. april.
Ekonomigruppen har inkommit med följande förslag gällande sockenfonderna:
Det finns 44 tkr att dela ut. Det har inkommit två ansökningar från behövande, vilka föreslås
få 5 tkr vardera. Vidare föreslås att 10 tkr används till omkostnader kring konserten ”Förklädd
Gud”.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna ekonomigruppens förslag.
§ 36
Arbetsordning
FU:s ordförande redogör för att arbetet med arbetsordning för FU pågår och att ett färdigt
förslag kommer tillsändas kyrkorådet till hösten.
§ 37
Fria kollekter
Sekreteraren redogör för personalgruppens förslag. Från ”The Leads” har inkommit förslag att
kollekten den 21/7 ska delas mellan Lids gåvokassa och till församlingens
ungdomsverksamhet.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna personalgruppens förslag till församlingskollekter för perioden majaugusti, med ändring den 21/7.

§ 38
Kyrkoherden informerar
En fråga har inkommit om att få låna karolineruniformen till ett evenemang när slaget den
13/8 1719 ska högtidlighållas vid Södermanlands regemente.
En nyinflyttad familj vid Öster-Malma har tagit kontakt och önskar ett samarbete kring kultur
mellan församlingen och Öster-Malma.
KH redogör för tankar kring komministertjänsten. Samtal har förts med KH i Oxelösund om
att ev. dela på en tjänst.
KH har varit i kontakt med kyrkorådets ordförande i Nyköpings församling gällande
personalutskottets uppgift.
Kyrkorådet beslutar
att
svara nej på frågan gällande uniformen och att istället bjuda in sällskapet att
besöka Ludgo kyrka för att se uniformen på plats.
att
uppdra åt KH att arbeta vidare med samarbete med Öster-Malma.
att
uppdra åt KH att gå vidare med fråga kring komministertjänsten.
att
uppdra åt KH att ordna en träff med Rönös och Nyköpings resp. personalutskott.
§ 39
Ärenden från sockenråden
Protokollen från SR innehåller inga ärenden till KR. Från Ripsa efterfrågas gravkartor,
önskemål finns att kopior finns i kyrkorna. Från Råby önskas instruktioner för hur mässfall
ska hanteras.
Sekreteraren uppmanar alla sockenråd att lämna in listor på sommarens kyrköppnare till
expeditionen.

§ 40
Övriga frågor
Från Lid önskas att läktaren hållfasthetstestas, för att veta hur många personer som säkert kan
vistas där. Frågan skickas vidare till vaktmästaren och FU.
Ett förslag framförs att inventera vilken sjukvårdsutrustning som finns i kyrkor och
församlingshem, samt att vid behov köpa in sjukvårdsväskor till dessa.
Sekreteraren informerar att hon skickat in en ansökan om fana, vilken blivit beviljad. Fanan
delas ut på nationaldagen i samband med kommunens firande vid Nyköpingshus och tas emot
av Jenny Marmgård Grape iklädd Ludgodräkt.
§ 41 Avslutning
Nästa sammanträde, den 2019-08-15, blir i Ludgo Klockargård. Niklas och Jenny ansvarar för
förtäringen.
Vi läser välsignelsen tillsammans.
Ordf. förklarar sammanträdet avslutat.

