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Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

Plats och tid Onslunda församlingshem, 19.00 - 21.00 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utsedda att justera 

Justeringens tid och plats 
Paragrafer 
Underskrifter 

Se sidan 2 

Sandra Sällberg, sekreterare 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Barbro Nilsson och Ewa Carnbrand 

Brösarps församlingshem, 2019-06-19, klockan 08.00 
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Tommy J ohanáon 
Ordförande 
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Barbro Nilsson 
Justeringsman 
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Ewa Carnbrand 
Justeringsman 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkofullmäktige 
Sammanträdesdatum 2019-06-1 1 

Datum för anslags uppsättande 2019-06-19 
Datum för anslags nedtagande 2019- 07- 10 
Förvaringsplats för protokollet Pastor sexpedltionen Blosai p 

(50 :25:2 2% 
Underskrift Sandra Sällberg



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING 
Kyrkofullmäktige 

Sammanträdesprotokoll 
2019-06-1 1 

Sidan 2 av 13 

Beslutande 

Tommy Johansson 
Krister Persson 
Anna Öhgren 
Gunnel Andersson 
Lena Bemdin 
Ewa Carnbrand 
Barbro Nilsson 
Ida Piekkari 
Anita Persson 
Margit Nilsson 
Inga-Lill Johansson 
J an-Erik Broomé 
Bo Herou 
Gina Jönsson 
Lars-Göran Göransson 
Susanne Balczar Herou 
Marcus Olsson 
Maj -Lis Jönsson 
Agne Andersson 
Ann-Marie Nilsson 
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Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÅS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidansav 13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

Ärenden vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 11 juni 2019 

§ 001/19 

§ 002/19 

§ 003/19 

§ 004/19 

§ 005/19 

§ 006/19 

§ 007/19 

§ 008/19 

§ 009/19 

§010/19 

Godkännande av kallelsen 

Avsägelse i kyrkofullmäktige 

Uppmp 

Justering 

Verksamhetsberättelse 

Årsredovisning 2018 

Ombyggnad Brösarps församlingshem inriktning 

Försäljning av församlingshem och Järstorp 5:1 

Kyrkoherden informerar 

Kyrkorådets ordförande informerar 

å (ir/(gfçmv l;%2/' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP -TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidail4av13 

Kyl kofullmäktige 2019-06-1 1 

§ 01/19 
Godkännande av kallelsen 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar att godkänna kallelsen. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har Vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Kallelsen har varit anslagen på församlingens anslagstavla. Varje ledamot och ersättare har 
fått personlig kallelse genom e-post. 

Förslag till beslut 
Föreslås att godkänna kallelsen. 

y/J :JL Om 4 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidauñav 13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 02/19 
Avsägelse i kyrkofullmäktige 

Information 
Ulf Persson har inkommit med en avsägelse till församlingen. Stiftsstyrelsen har beslutat 
inkalla efterträdare för kyrkofullmäktige, Christina Tånnander är ny ordinarie ledamot i 
kyrkofullmäktige. Eftersom valsedeln saknar ytterligare namn kan ny ersättare inte utses. 

Ärendebeskrivning 
Kyrkofullmäktiges ordinarie ledamot, Ulf Persson har inkommit med en avsägelse till 
församlingen den 28 januari 2019. Stiftsstyrelsen har beslutat den 21 februari 2019 att inkalla 
efterträdare för kyrkofullmäktiges ordinarie ledamot. Se bifogat dokument. 
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Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidnuüav 13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 03/19 
Upprop 

Information 
Upprop av närvarande ledamöter, se lista sidan 2. 

Maj -Lis Jönsson ersätter Anna Mårtensson, Agne Andersson ersätter Inger Beckman och 
Ann-Marie Nilsson ersätter Stig Throbäck vid sammanträdet. 

Ärendebeskrivning 
Närvarogenomgång av ledamöter och ersättare. 

Å (ff ?W //1 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan7av13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-1 1 

§ 04/19 
Justering 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar utse Barbro Nilsson och Ewa Carnbrand att justera protokollet, den 
19 juni kl 8.00 i Brösarps församlingshem. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har Vi tillfrågat berörda bainen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Val av justerare samt datum och tid. 

Förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige att utse Barbro Nilsson och Ewa Carnbrand att justera protokollet, 
den 19 juni kl 8.00 i Brösarps församlingshem. 

T7”"3LN 7”/ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sida||8av13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 05/19 
Verksamhetsberättelse 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar fastställa verksamhetsberättelsen för 2018. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Verksamhetsberättelsen bifogas årsredovisningen och ska granskas vid revison. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Verksamhetsberättelsen överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till 
kyrkofullmäktige för fastställande. 

S» (ffozgn LU 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll som" 9 av13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 06/19 
Årsredovisning 2018 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar 

a. att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i 
årsredovisningen. 

b. att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. 
0. att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och 

räkenskaper. 

Deltar inte 
Kyrkorådets ordinarie ledamöter och dess ersättare deltar inte i beslutet. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda hamen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning överlämnas till revisorerna för granskning och därefter till kyrkofullmäktige 
för fastställande. Genomgång av årsredovisningen för 2018, se bilaga. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige besluta 

d. att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i 
årsredovisningen. 

e. att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen. 
f. att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning och 

räkenskaper. 

g 617%3270 12/ ' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll som" 10 av 13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 07/19 
Ombyggnad Brösarps församlingshem inriktning 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäkti ge beslutar att uppdra åt kyrkorådet att inrikta fortsatt arbete mot 
nybyggnation söder om Brösarps kyrka. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2018 och våren 2019 har olika alternativ för ombyggnad, tillbyggnad och 
nybyggnad av pastorsexpedition i Brösarp diskuterats. Vid sammanträdet i kyrkorådet 28 
mars redovisade det utredningsarbete som gjorts under ledning av kyrkorådets Vice 
ordförande Lena Berndin. Vid kyrkorådets sammanträde den 25 april beslutades kyrkorådet 
om inriktningsbeslut. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige besluta 

att inrikta fortsatt arbete mot nybyggnation söder om Brösarps kyrka. 

L§\ \' ?1 KNL/za/ 
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Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan 11 av 13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 08/19 
Försäljning av församlingshem och Järstorp 5:1 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkorådet beslutar 

a. att sälja församlingshemmet i Spjutstorp på öppna marknaden. 
Lars-Göran Göransson och Krister Persson reserverar sig mot beslutet. 

b. efter omröstning att sälja församlingshemmet i Andrarum på öppna marknaden. 
Resultatet av omröstningen, 13 st röstade ja, 6 st röstade nej, 1 valde att avstå. 
Margit Nilsson, Lars-Göran Göransson och Maj-Lis Jönsson reserverar sig mot beslutet. 
Margit Nilsson och Lars-Göran Göransson lämnar in en skriftlig reservation. 

e. att sälja lärarbostaden i Brösarp på öppna marknaden. 

d. att sälja skogsfastigheten Järstorp 5:1 på öppna marknaden. 
Gunnel Andersson, Ewa Carnbrand och Margit Nilsson reserverade sig mot beslutet. 

e. Föreslå kyrkofullmäktige ge kyrkorådet i uppdrag att verkställa försäljning till godtagbart 
pris, eller att kyrkorådet, om godtagbart pris ej uppnås, avbryta försäljning samt att 
uppdra åt kyrkorådet att ansöka om fastighetsreglering i förekommande fall. 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har' vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2018 och våren 2019 har olika alternativ för ombyggnad, tillbyggnad och 
nybyggnad av pastorsexpedition i Brösarp diskuterats. Vid sammanträde i kyrkorådet 28 mars 
redovisade det utredningsarbete som gjorts under ledning av kyrkorådets vice ordförande 
Lena Berndin. Vid detta sammanträde förelåg dokument visande värdering av församlingens 
fasta egendom. Samtliga dessa dokument sändes ut i särskild ordning inför sammanträde 28 
mars. 
Försäljning är helt beroende av ovanstående inriktningsbeslut. Kyrkorådets beslut om 
försäljning ska resultera i ett beslut i kyrkofullmäktige med uppdrag till kyrkorådet att 
verkställa försäljning till godtagbart pris, eller att kyrkorådet, om godtagbart pris ej uppnås, 
avbryta försäljning. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
a. Sälja församlingshemmet i Spjutstorp på öppna marknaden. 
b. Sälja församlingshemmet i Andr'amm på öppna marknaden. 
0. Sälja lärarbostaden i Brösarp på öppna marknaden. 
d. Sälja skogsfastigheten J ärstorp 5 :1 på öppna marknaden. 
e. Föreslå kyrkofullmäktige ge kyrkorådet i uppdrag att verkställa försäljning till godtagbart 
pris, eller att kyrkorådet, om godtagbart pris ej uppnås, avbryta försäljning samt att 
uppdra åt kyrkorådet att ansöka om fastighetsreglering i förekommande fall. 
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Kyrkofullmäktige 2019-06-11 

§ 09/19 
Kyrkoherden informerar 

Regnbågsnyckeln 
Brösarp-Tranâs församling är först ut i Lunds stift att gå utbildningen i Regnbågsnyckeln. 
Utbildning är för både förtroendevalda och personal och ska resultera i en tilldelad märkning 
av regnbågsnyckeln till församlingen. 

Gudstjänst 
Under hösten kommer söndagens gudstjänster alternera mellan samtliga kyrkor. Varannan 
söndag är gudstjänsten i Brösaip och varannan söndag altemerar gudstjänsten i resterande 
kyrkor. 
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BRÖSARP-TRANÄS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll som 13 av13 

Kyrkofullmäktige 2019-06-1 1 

§ 1 0/1 9 

Kyrkorådets ordförande informerar 

Tack för ett bra arbete av byggmppen som sammanställt underlaget till ”framtidens 
församlingenhem” 

Regnbågsnyckeln 
Ärkebiskopen Antje Jackelén uppmanar församlingar att gå utbildningen i regnbågsnyckeln. 
Församlingen har påbörjat utbildningen, samtalsgrupper har bildats både bland personalen 
och de förtroendevalda. 

Stavkyrkan 
Det senaste vi hört är att Nordenström arbetar vidare med ansökningsprocessen kring 
tillfartsväg och parkering till stavkyrkan. 

(EV ;ÄN %/ 
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