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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

Plats och tid Onslunda församlingshem, 19.00 - 20.00 

Beslutande Se sidan 2 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 
Åsa Modin, vik. kyrkoherde 

Utsedda att justera Inger Beckman och Lena Berndin 

Justeringens tid och plats 
Paragrafer 
Underskrifter 

Brösarps församlingshem, 2018-06-19, klockan 08.00 
01 - 10 
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Sandra Sällberg 
Sekreterare 

Tommy Johansson 
Ordförande 
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Inger Beckman 
Justeringsman 

“då“ L men; 
Lena Berndin 
J usteringsman 

Anslag/bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkofullmäkti ge 
Sammanträdesdatum 201 8-06-13 
Datum för anslags uppsättande 2018-06-19 
Datum för anslags nedtagande 2018-07-10 
Förvaringsplats för protokollet Pastorsexpeditionen, Brösarp 

(4542222417 0/72“ 
Underskrift Sandra Sällberg
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Beslutande 

Tommy Johansson 
Krister Persson 
Gunnel Andersson 
Lena Berndin 
Ida Piekkari 
Margit Nilsson 
Anna Mårtensson 
Inga-Lill Johansson 
Inger Beckman 
Jan-Erik Broomé 
Bo Herou 
Ulf Persson 
Susanne Balczar Herou 
Lena Svensson 
Agne Andersson 

i? TT en 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktigc 2018-06-13 

Ärenden vid kyrkofullmäktiges sammanträde den 13 juni 2018 

§ 01/18 Godkännande av kallelsen 

§ 02/18 Verksamhetsberättelse 

§ 03/18 Årsredovisning för år 2017 

§ 04/18 Tilläggsanslag ombyggnad 

§ 05/18 Avgifter serviceverksamhet 

§ 06/18 Arvodesreglemente 

§ 07/18 Val av revisor 

§ 08/18 Avsägelse i kyrkofullmäktige 

§ 09/18 Vikarierande kyrkoherde informerar 

§ 10/18 Kyrkorådets ordförande informerar 

»§7 7? M ?Vi 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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§ 01/18 
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. Sammanträdet har även annonserats på församlingens 
hemsida. 

Förslag till beslut 
Föreslås att godkänna kallelsen. 

Y (viasat, *4 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 02/18 
Verksamhetsberättelse 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar fastställa verksamhetsberättelsen. 

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 
Kyrkorådets ordförande och kyrkoherden har upprättat verksamhetsberättelser. Bifo gas. 

Verksamhetsberättelsen ska granskas vid revision. 

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

[f] Tfçle Å (110 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 03/18 
Årsredovisning för år 2017 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktigc beslutar 

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i årsredovisningen, 
att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen, samt 
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

Deltar inte 
Kyrkorådets ordinarie ledamöter och dess ersättare samt Inga-lill Johansson, Gunnel 
Andersson och Susanne Balczar-Hcrou deltar inte i beslutet. 

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

Ärendebeskrivning 
Genomgång av årsredovisningen för år 2017. Bilaga. Årsredovisningen överlämnas till 
revisorerna för granskning och därefter till kyrkofullmäktige för fastställande. Närvarande 
ledamöter undertecknar årsredovisningen. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Föreslå kyrkofullmäktige beslutar om 

att fastställa resultat- och balansräkning för räkenskapsåret enligt förslaget i årsredovisningen, 
att disponera årets resultat enligt förslaget i årsredovisningen, samt 
att bevilja kyrkorådets ledamöter ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning och räkenskaper. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 04/18 
Tilläggsanslag ombyggnad 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar bevilja tilläggsanslag på 150.000 kr för 
ombyggnadskostnader av pastorsexpeditionen i Brösarp. 

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 
Pengar avsatta till förberedande arbeten inför ombyggnad av pastorsexpeditionen i Brösaip 
kommer troligen inte att räcka. De anslagna pengarna är avsedda för förstudie, 
arkitektkostnader och bygglovshandlingarl 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige bevilja tilläggsanslag på 150.000 kr för 
ombyggnadskostnader av pastorsexpeditionen i Brösarp. 

9 7? M 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 05/18 
Avgifter inom serviceverksamhet 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar enligt uppräkningen av serviceavgifter. 

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

Ärendebeskrivning 
Uppräkning av skötselavtal, plaketter och sten. Se bifogat dokument. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige att besluta enligt uppräkningen av serviceavgiftcr. 

R? 7/% ?3.4 (Q: 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 06/18 
Arvodesreglemente 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar anta arvodesreglemente enligt förslaget med följande 
tillägg, 
- max tak på 550 000 kr vid förlorad arbetsinkomst samt, 
- schablonberäkna förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, på samma sätt som 
Tomelilla kommun. 
Beslutet gäller från 1 januari 2018, redan utbetalda arvoden räknas upp och betalas ut 
retroaktivt. 

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 
Kyrkofullmäktige återremitterade förslag till arvodesreglemente vid sammanträde 20 
december 2017. Ny omarbetat förslag föreläggs. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige anta arvodesreglemente enligt förslaget med följ ande 

tillägg, 
- max tak på 550 000 kr vid förlorad arbetsinkomst samt, 
- schablonberäkna förlorad arbetsinkomst för egenföretagare, på samma sätt som 
Tomelilla kommun. 

,52 '173124 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 07/18 
Val av revisorer 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar utse Ernst & Young AB till revisionsbyrå. 

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

Ärendebeskrivning 
Kyrkoihllmäktig geditser revisorer som skall granska verksamheten under mandatperioden 
2018-01-01 - 2021-12-31. Revisorernas uppgift är att, utöver det som anges i lag, granska om 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

och om den interna kontrollen är tillräcklig. Detta innebär att det krävs god insikt om Svenska 

kyrkans regelverk och organisation. Personer valda till uppdrag som revisor i församlingen 
måste tillhöra Svenska kyrkan och fyllt 18 är, detta krav gäller inte den auktoriserade 
reVisom. 

Kyrkorådets förslag till kyrkofullmäktige 
Kyrkorâdet föreslår kyrkofullmäktige att utse Ernst & Young AB till revisionsbyrå. 

57 ?mer 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan 11 :lv13 

Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 08/18 
Avsägelse i kyrkofullmäktige 

Kyrkofullmäktiges beslut 
Kyrkofullmäktige beslutar godkänna avsägelsen från kyrkofullmäkti ges ordinarie ledamot, 
Charlotta Hedström. 
Beslutet skickas till domkapitlet för omräkning av förtroendevalda ledamöter och ersättare. 

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 
Kyrkofiillmäktiges ordinarie ledamot, Charlotta Hedström har inkommit med en avsägelse till 
församlingen den 3 maj 2018. Med omedelbar verkan avsäger Charlotta sig sitt uppdrag som 

ledamot i kyrkofullmäktige. 

Förslag till beslut 
F öreslås att godkänna avsägelsen från kyrkofullmäktiges ordinarie ledamot, Charlotta 
Hedström. 

X 1/7 34 7/2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkofullmäktige 2018-06-13 

§ 09/18 
Vikarierande kyrkoherde informerar 

Skolavslutning 
Idag den 13 juni har det varit skolavslutning i Brösalp och Onslunda kyrka. Precis som vanlig 
var skolavslutningen välbesökt av både föräldrar och elever. 

Vägkyrka 
Den 27 juni börjar vägkyrkan i församlingen, under följande dagar är vägkyrkan öppen 
mellan kl 13.00 , 16.00 

27 juni - 30 juni Andrarums kyrka 
4 juli i 7 juli Fågeltofta kyrka 
ll juli , 14 juli Skåne-Tranås kyrka 
18 juli - 21 juli Onslunda kyrka 
25 juli i 28 juli Brösarps kyrka 
1 aug * 4 aug Spjutstorps kyrka 
8 aug - ll aug Eljaröds kyrka 

Volontärer 
Det finns idag 24 stycken volontärer i Brösarp-Tranâs församling. Mycket arbete görs på 
Norrevång och Brinkehem men det delas även ut broschyrer genom hcmtj änsten för möjlighet 
till besök av volontärer i hemmet. 

Kåfld//BGÅ 63,: 
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Kyrkofullmäktige 2018-0643 

§ 10/18 
Kyrkorådets ordförande informerar 

Utbildningar 
Under hösten kommer 2 utbildningstillfálle äga rum, den 15 september och 24 november. 

Loppis i Brösarp 
Församlingen kommer anordna loppis i Brösarp den 17 juni mellan kl 10 - 16. Har man 
möjlighet att hjälpa till anmäl detta till lda Piekkari på telefon 0736-17 90 37. 

Arbete under hösten 
Församlingen har stabiliserats och nu påbörjas arbetet in i framtiden. Var vill vi att 
Brösarp-Tranäs församling ska vara om 1, 3 eller 5 år? Fundera över hur Vi vill att det ska 

vara, det är nu vi styr framtiden. 

Kyrkofullmäktiges ordförande, Tommy Johansson avslutar sammanträdet och önskar alla en 
trevlig sommar. 

JP 7%?94 e.” 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


