Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
tisdagen den 8 oktober 2019 i Lids Bygdegård

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson
Christine Isfält Qvarfordt
Ellinor Svensson, kyrkoherde
Ulla-Britt Zetterholm, tjg ersättare
Kurt Nordström, tjg ersättare
Jan Hellström, tjg ersättare

Övriga närvarande:

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

Underskrifter:

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

……………………………………………………
Kurt Nordström, justerare

Datum då anslaget
sattes upp:

2019-10-17

Datum då anslaget
tas ner:

2019-11-07

Förvaringsplats
för protokollet:

Expeditionen, Runtuna Klockargård

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

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

§ 60
Inledning
Sammanträdet inleds med att kyrkoherden leder oss i sång och bön.
Ordf. förklarar sammanträdet öppnat och upprop förrättas.
§ 61
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Kurt Nordström att justera dagens protokoll.
§ 62
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen för sammanträdet.
§ 63
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2019-08-15 och 2019-08-22 till
handlingarna.
§ 64
FU- Förvaltningsutskottet
FU:s protokoll och förslag till arbetsinstruktion gås igenom. Den kvarstående frågan gällande
mark i Lid diskuteras. Nuvarande avtal med Lids Bygdegårdsförening gäller t.o.m. 201231. I
Lid är en hållfasthetsmätning av läktaren beställd. Införskaffande av elstolpar för laddning av
elbilar på kyrkornas parkeringar diskuteras. Ekonomen informerar om planerade arbeten med
renovering av Lids kyrkas tak och att flera tak behöver tjäras om.
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 190826 och 190924 till handlingarna
att
fastställa FU:s förslag till arbetsinstruktion
att
ge FU i uppdrag att fortsätta utreda frågan gällande marken runt Lids Bygdegård
och att FU rekommenderas att få till stånd ett möte med Lids
Bygdegårdsförening
att
läktaren i Lids kyrka hålls stängd, för alla utom kyrkomusikern, tills besked om
hållfastheten inkommit
att
investera i en laddstolpe på parkeringen vid Runtuna kyrka under 2021 och att
därefter utreda om fler stolpar ska införskaffas
att
ansöka om kyrkoantikvarisk ersättning - KAE och kyrkounderhållsbidrag –
KUB för att renovera Lids kyrkas tak och för att tjära spåntak på flera
byggnader
att
ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen gällande renovering av taket på Lids
kyrka samt gällande tjärning av spåntak på flera byggnader
§ 65
PU- Personalutskottet
Personalutskottet har träffat personalen för att presentera sig. PU finns framförallt till för att
stödja kyrkoherden i personalfrågor, men också för att föra en dialog med medarbetarna och
verka för att personalen har en god arbetsmiljö. PU kommer att se över vilka avtal som finns,
först ut är att uppdatera avtalet med Previa.
§ 66
Ekonomisk rapport
Ekonom Jenny Marmgård Grape rapporterar att det ekonomiska resultatet ligger 386 tkr plus
mot budget t.o.m. september. Till kyrkorådets förfogande finns ca 35 tkr. Vikten av
mötesplatser för medarbetare och kyrkoråd diskuteras.

Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt kyrkoherden, ordföranden, sekreteraren och kamreren att ta fram
lämpligt datum under november/december då medarbetare och förtroendevalda
ges tillfälle att dela en måltid och lyfta aktuella frågor.
§ 67
Budget 2020, med flerårsplan 2021-2022
Kyrkorådet går, tillsammans med ekonomen, igenom det framlagda budgetförslaget och
förslaget till flerårsplan sida för sida.
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa Budget 2020 med flerårsplan att föreläggas kyrkofullmäktige för
beslut.
att
förse kyrkofullmäktige med en årscykel som beskriver möjlighet till delaktighet
för församlingsbor.
att
möjliggöra för kyrkoherden att redan under innevarande år teckna leasingavtal
gällande tjänstebil.
§ 68
Kyrkoherden informerar
Kyrkoherden berättar att Domkapitlet fått in en anmälan av ett tillsynsärende gällande
kyrkoherdens agerande gentemot en församlingsbo. KR vidhåller att KH fortsatt har
kyrkorådets fulla stöd och förtroende. KH ska lämna in svar till Domkapitlet senast 31/10. KR
rekommenderar KH att, enligt råd från Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation, söka
juristhjälp hos facket.
§ 69
Ärenden från sockenråden
Protokoll från Ludgo-Spelvik 190912 och Lid 190916 läggs till handlingarna.
§ 70
Övriga frågor
Inga övriga frågor.
§ 71 Avslutning
Nästa sammanträde, den 2019-12-12, blir i Runtuna Församlingssal.
Åsa och Malin ansvarar för förtäringen.
Ordf. leder oss i bön och välsignelse och förklarar sammanträdet avslutat.

