Protokoll fört vid extra insatt sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 22 augusti 2019 i Runtuna Klockargård

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfäldt Qvarfordt
Ellinor Svensson, kyrkoherde
Jan Hellström, tjg ersättare
Ulla-Britt Zetterholm, tjg ersättare

Övriga närvarande:

Kurt Nordström, ersättare
Agneta Colliander, ersättare
Regina Ericson, sekreterare

Underskrifter:

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

……………………………………………………
Jan Hellström, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2019-09-01

Datum då anslaget
tas ner:

2019-09-22

Förvaringsplats
för protokollet:

Expeditionen, Runtuna Klockargård

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

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

§ 54
Inledning
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat och påminner om den tystnadsplikt som gäller för
kyrkorådet, eftersom de ärenden som behandlas under mötet båda är under sekretess.
Upprop förrättas.
§ 55
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Jan Hellström att justera dagens protokoll.
§ 56
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet.
§ 57
Personalärende gällande kyrkoherden
Det har kommit till kyrkorådets ordförande och kyrkoherdens kännedom, via
kontraktsprosten, att anonyma meddelanden lämnats till kontraktsprosten gällande
kyrkoherdens privatliv.
Kyrkorådets ordförande har rådgjort med stiftets jurist och med Svenska kyrkans
arbetsgivarorganisation i frågan.
Efter den redogörelse som kyrkoherden lämnar så finns inget som helst tvivel från kyrkorådet
gällande vår kyrkoherde. Kyrkoherden har fortsatt kyrkorådets fulla stöd och förtroende.
Personalutskottet ser över vilket krisstöd som kan erbjudas kyrkoherden.
Kyrkorådet rekommenderar att händelseförloppet dokumenteras samt att rekommendationer
från kyrkoherdens fackförbund efterfrågas.
Kyrkoherden lämnar rummet och deltar ej i besluten.
Med hänvisning till ovanstående beslutar kyrkorådet
att
kyrkorådets ordförande tar förnyad kontakt med stiftets jurist, för att förvissa
sig om att stiftet följer upp frågan, samt reder ut kontraktsprostens agerande.
att
personalutskottet ser över vilket krisstöd som kan erbjudas kyrkoherden.
att
rekommendera kyrkoherden att ta kontakt med sitt fackförbund, för att där se
vilket stöd och vilka råd som kan erbjudas.
§ 58
Personalärende gällande fritidsverksamheten
Vid kyrkorådets sammanträde 190125 informerade ordförande och kyrkoherden om en
allvarlig händelse som inträffat i en av församlingens kyrkor, i anslutning till en gudstjänst.
Den bedömning som gjordes då var att informationen skulle ligga utanför protokollet för att
skydda de inblandade. Incidenten är polisanmäld och under utredning. Den aktuella personen
har sedan händelsen ombetts att inte närvara i anslutning till församlingens verksamheter.
Frågan har nu blivit aktuell igen och kyrkoherden redogör för historiken i ärendet och
informerar om aktuellt läge. Frågan handlar nu om att säkerställa en trygg miljö för våra
medarbetare och barn i verksamheten och att rutiner ses över.
De åtgärder som församlingen är skyldig att ta har vidtagits och eventuella frågor hänvisas till
kyrkorådets ordförande.
De åtgärder som behöver vidtas framöver sker i samråd mellan kyrkorådets ordförande,
kyrkoherden, fritidsverksamhetens rektor och personalutskottet.
Ett förslag till skrivelse till vederbörande tas fram, med hänvisning till rådande
omständigheter.
Ulla-Britt Zetterholm deltar inte i besluten.

Kyrkorådet beslutar
att
kyrkorådets ordförande, kyrkoherden och personalutskottet får i uppdrag att
upprätta en krisplan för hur hot och våld ska hanteras.
att
kyrkorådets ordförande och kyrkoherden får i uppdrag att se över hur den
fortsatta kontakten med polisen ska se ut.
att
kyrkorådets ordförande, i samråd med kyrkoherden och fritidsverksamhetens
rektor, får i uppdrag att skicka en skrivelse till berörd vårdnadshavare.

§ 59
Avslutning
Ordf. förklarar sammanträdet avslutat.

