Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 15 augusti 2019 i Ludgo Klockargård

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Malin Celander
Cary Petrén, tjg ersättare
Agneta Colliander, tjg ersättare

Övriga närvarande:

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

Underskrifter:

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

……………………………………………………
Agneta Colliander, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2019-08-23

Datum då anslaget
tas ner:

2019-09-13

Förvaringsplats
för protokollet:

Expeditionen, Runtuna Klockargård

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

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

§ 42
Inledning
Sammanträdet inleds med att kyrkorådet under en timme möter tidigare KH Erika Nyman,
som talar om arbetsgivaransvar och om kyrkoherdens resp. kyrkorådets roller för att skapa en
bra arbetsplats med god arbetsmiljö.
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat och upprop förrättas.
§ 43
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Agneta Colliander att justera dagens protokoll.
§ 44
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet.
§ 45
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2019-05-23 till handlingarna.
§ 46
FU
Förvaltningsutskottet har sitt nästa möte den 26/8. Aktuella frågor är bl.a. framtagande av
arbetsinstruktion och utredning gällande ev. överlåtelse av mark i Lid.
§ 47
VU
Verksamhetsutskottet inväntar svar på ansökan om det strukturbidrag som ska kunna
möjliggöra en satsning mellan skolan, kulturskolan och församlingen.
Vid förra kyrkorådet presenterade VU det material som kommit fram ur visionsdagen och
som ligger till grund för det underlag som kyrkorådet lämnade vidare till kyrkoherden för att
ta med i framtagandet av förslag till verksamhetsplan.
Kyrkorådet vill till nästa kyrkoråd ha en återkoppling från kyrkoherde och medarbetarlag för
att på så sätt kunna gå vidare med budgetarbetet inför 2020.
§ 48
Ekonomisk rapport, planering budget och verksamhet
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att det ekonomiska resultatet är 301 tkr plus mot
budget t.o.m. juli. Utdelningen av Prästlönetillgångarna blev 133 tkr, mot budgeterat 500 tkr.
Ekonomen redogör för hur utdebiteringen ser ut i andra församlingar.
Runtuna Idrottsklubb har inkommit med en förfrågan om sponsring till nya matchställ till
barn- och ungdomslagen i fotboll. Kollekten vid den ekumeniska friluftsgudstjänsten 190707
togs upp till RIK och uppgick till ca 1 000 kr.
Diskuteras hur medel till kyrkorådets förfogande kan användas.
En träff med mellan förtroendevalda och medarbetare är önskvärd, för att fortsätta den
process som är påbörjad i att hjälpas åt att se på det vi gör för att kunna skapa goda
förutsättningar för arbetet. Förra våren möttes vi på Stjärnholm, under förra hösten
genomfördes en fördjupningsresa till Brugge och under våren 2019 möttes vi för en
visionsdag.

Kyrkorådet beslutar
att
föreslå kyrkofullmäktige att behålla 1,31 i kyrkoavgift även 2020
att
uppdra åt kyrkorådets ordförande och ekonomen att till nästa möte se över hur
kyrkoherdens lön ska justeras
att
uppdra åt kyrkorådets ordförande och ekonomen att till nästa möte ta fram
underlag för att erbjuda kyrkoherden tjänstebil
att
uppdra åt ekonomen att undersöka inköp av laddstolpe/-ar
att
sponsra RIK med 4 000 kr, utöver kollekten, och att församlingens logga ska
tryckas på tröjorna.
att
använda medel ur kyrkorådets förfogande till en träff med medarbetarna, för att
skapa och bibehålla goda relationer. Kyrkorådets ordförande samråder med
kyrkoherden i vad som kan vara nästa tillfälle.
§ 49
Församlingskollekter september - november
Sekreteraren redogör för personalgruppens förslag.
Kyrkorådet beslutar
att
godkänna förslaget.

§ 50
Kyrkoherden informerar
Kyrkoherden hälsar att kontakt finns med en komminister som ev. är intresserad av att arbeta i
Rönö församling.
Marie-Louise Ackermark är anställd som förskollärare t.o.m.200201.
§ 51
Ärenden från sockenråden
Inga protokoll eller ärenden har inkommit från sockenråden.
§ 52
Övriga frågor
Publicering av våra gudstjänster och andra evenemang i predikoturer och övriga annonser i
tidningen SN diskuteras. Rönö församling har valt att bibehålla annonseringen i
predikoturerna, till skillnad mot övriga församlingar i kontraktet.
En rutin för att uppmärksamma jubilarer, t.ex. de som fyller 100 år, efterfrågas. Sekreteraren
tittar på hur det ska säkerställas.
§ 53 Avslutning
Nästa sammanträde, den 2019-10-08, blir i Lids Bygdegård. Agneta, Ulla-Britt och Christine
ansvarar för förtäringen. Sekreteraren bokar lokal.
Ordf. förklarar sammanträdet avslutat med att leda oss i en bön.

