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Kyrkorådet 2018-10-25 

Plats och tid F örsamlingshemmet i Brösarp, 18.30 - 21.30 

Beslutande Bo Herou 
Lena Berndin 
Gunnel Andersson 
Tommy Johansson 
J an-Erik Broomé 
Stig Throbäek 
Ida Piekkari 
Margit Nilsson 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 

Ulf Persson, ersättare 

Utsedd att justera Gunnel Andersson 
Justeringens tid och plats Församlingshemmet i Brösarp, 2018-11-02, klockan 09.00 

Paragrafer 074 - 087 

Underskrifter 2%; 
Sandra Sällberg 
Sekreterare Ark 
Bo Herou 
Ordförande 

(K//z › //L [gif/:Ä 
/áunnel Andersson 

J usteringsman 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum 2018-10-25 

Datum för anslags uppsättande 2018-] 1-02 

Datum för anslags nedtagande 2018-10-23 

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp 

Underskrift Sandra Sällberg
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Kyrkorådet 2018-10-25 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 25 oktober 2018 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 

§ 074/18 Personal (JC) 

§ 075/18 Ekonomi (SS) 

§ 076/18 Ombyggnad Brösarps församlingshem (I C) 

§ 077/18 Skyddsrond (JC) 

§ 078/18 Visionsarbete syftande till målstyrning budget 2020 (BH) 

Beslutsärenden 

§ 079/18 Ersättares tjänstgöring i Kyrkorådet (LB, SS) 

§ 080/18 Julmingel 

§ 081/18 Stavkyrka 

§ 082/18 Byggutskott (BH, JC) 

§ 083/18 Mineralprospektering (BH, JC) 

§ 084/18 Sammanträdesdagar 2019 

§ 085/18 Övriga frågor 

§ 086/18 Kyrkoherden informerar (J C) 

§ 087/18 Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

:1
0 X Justerandes skum Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådct 2018-10-25 

§ 74/18 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Infonnation om och diskussion kring pcrsonalfrågor. 

3 Justerandes sig tur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådct 2018-10-25 

§ 75/18 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs infonnationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetj ämförelse 

per den 30 september bifogas. 

J usterandcs si atur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 76/18 
Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Information 
I början av oktober hölls ett möte med arkitekterna. Två olika ritningsalternativ lämnades på 

utemiljö och fasad. Det framgick även att det ifrån kommunens sida inte finns några 

principiella hinder för en om- eller tillbyggnad i Brösarp. Inget bygglov är sökt ännu utan det 

är enbart ett förhandsbesked. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport angående framtida om/tillbyggnad av lokalerna i Brösarp. 

:- ) 

(g Justerandes sig atur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 77/18 
Skyddsrond (JC) 

Information 
Skyddsronden påbörjades den 8 oktober. Personal från församlingen och arbetsmiljöingenj ör 

Raimo från Nova F öretagshälsan medverkade, Samtliga byggnader och fordon i församlingen 

kontrollerades. Arbetet kring säkerheten pågår ständigt och flertalet anmärkningar från 

tidigare skyddsronder är åtgärdade. Något att titta närmre på var hanteringen och förvaring av 

kemikalier samt riskbedömningar i arbetet. 

Ärendebeskrivning 
Rapport från genomförd skyddsrond i samtliga kyrkor och församlingshem. 

55? Justerandes Siw: 
Utdragsbestyrkande

//



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll som“ 17 

Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 78/18 
Visionsarbete syftande till målstyrning budget 2020 (BH) 

Information 
Under året har ett antal utbildningar genomförts bland annat arbetet kring målstyming. En 

Vision bör fastställas för framtiden och ett antal frågor bör besvaras inför detta arbete. Vad är 

församlingens drömvision? Vad är våra mål för framtiden? Vad är på gång framöver? Vilka 
möjligheter och risker står vi inför ur svenska kyrkans synvinkel? 

Ärendebeskrivning 
Visionsarbete syftande till målstyming budget 2020. 

§2? Justerandes 
signaäi'4 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 79/18 
Ersättares tjänstgöring i Kyrkorådet (LB, SS) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att prova på ett rullande tj änstgöringsschema. 

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 
Fråga har väckts att ersättare ska rullande tjänstgöra i kyrkorådet. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet föreslår att prova på ett lullande tjänstgöringsschema. 

Justerandes sig tur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 80/18 
J ulmingel 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar ge kyrkoherden i uppdrag att undersöka och ta fram ett förslag på 

alternativ avslutning under trettonhelgen. 

Barnkonsekvcnsanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Julbord, julmingel, adventsmingel eller julgransplundring, förslag på alternativa avslutningar 

för året. 

Beslutsfdrslag 
Kyrkorådet föreslår ge kyrkoherden i uppdrag att undersöka och ta fram ett förslag på 

alternativ avslutning under trettonhelgen. 

Justerandes si atur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 81/18 
Stavkyrka 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att bjuda in Alf Nordenström för att redovisa sina planer vid kyrkorådet 
möte den 29 november. 

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 
Skrivelse har inkommit från Alf Nordenström, Kristianstad, att på eget ansvar och med egen 

finansiering, uppföra en stavkyrka vid församlingens tomter vid Andrarums församlingshem. 

Placeringen är avhängig närheten till pilgrimsled. 
Skrivelse och ritning bifogas. 

Beslutsförslag 
Kyrkorådet föreslår att bjuda in Alf Nordenström för att redovisa sina planer vid kyrkorådet 
möte den 29 november. 

8: Justerandes signat Utdragsbestyrkande

1
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 82/18 
Byggutskott (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att utse ett utskott ur kyrkorådet med uppgift att avlasta kyrkoherden med 

beredning av ärendet ombyggnad/nybyggnad. Detta utskott leds av kyrkorådets vice 

ordförande. Kyrkoherden är också sj älvskriven ledamot. Kyrkorådet beslutar att Tommy 

Johansson, Ida Piekkari och Jan-Erik Broomé ingår i byggutskottet. Lena Berndin, 

kyrkorådets vice ordförande är sammankallande. 

Barnkousekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Planerna på en ombyggnad/nybyggnad av pastorsexpeditionen i Brösarp har nu kommit så 

långt att ett utskott Lu' kyrkorådet bör väljas. 

Beslutsförslag 
Utse ett utskott ur kyrkorådet med uppgift att avlasta kyrkoherden med beredning av ärendet 

ombyggnad/nybyggnad. Detta utskott bör ledas av kyrkorådets vice ordförande. Kyrkoherden 

är också självskriven ledamot. Kyrkorådet föreslår att Tommy Johansson, lda Piekkari och 

Jan-Erik Broomé ingår i byggutskottet. Lena Bemdin, kyrkorådets vice ordförande är 

sammankallande. 

Justerandes SMU). Utdragsbestyrkande



2? 

Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll Sidan 12 av 17 

Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 83/18 
Mineralprospektering (BH, JC) 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att kyrkorådets ordförande och kyrkoherden undertecknar ett brev till 
Bergsstaten gällande Eljaröd och Fågeltofta kyrka och kyrkogård, likande brevet som 

framfördes för Andrarurns kyrka och kyrkogård. 

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 
Bergsstaten har beviljat prospekteringstillstånd till Scandivanadium för området Fågeltofta 1. 

Området innefattar bland annat Fågeltofta kyrka och kyrkogård. Beslutet kan överklagas men 

gäller direkt från Bergsstatens beslut. Bergsstatens beslut och karta bifogas. 

Beslutsförslag 
Föreslå att kyrkorådets ordförande och kyrkoherden undertecknar ett brev till Bergsstaten 

gällande Eljaröd och Fågeltofta kyrka och kyrkogård, likande brevet som framfördes för 
Andrarums kyrka och kyrkogård. 

Justerandes signa r Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 84/18 
Sammanträdesdagar 2019 

Beslut 
Kyrkorâdet beslutar att sammanträda den 4:e torsdagen i månaden kl. 18.30 enligt följande, 

24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
27 juni 
22 augusti 
26 september 
24 oktober 
28 november 
19 december 

Utbildningar 
9 februari kl. 08.45-12.00 
13 april kl. 08.45-12.00 
8junik1. 08.45-12.00 

Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäkti ges sammanträdesdagar enligt följande 
11 juni 2019 kl. 19.00 
5 november kl. 19.00 

Barnkonsekvensanalys 
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej 

2. Innebär bes1utet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja 

Ärendebeskrivning 
Sammanträdesdagama för kyrkorådet samt utbildningar under 2019 ska utses. Ett förslag till 
kyrkofullmäktige ska beredas. 

Beslutsförslag 
Kyrkorâdet sammanträder i regel 4:e torsdagen i månaden kl. 18.30, förslag till sammanträde, 

24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
27 juni 
22 augusti 
26 september 
24 oktober 
28 november 
19 december 

Justerandes 
signatly/n/L 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

Utbildningar 
9 febmari kl. 08.45-12.00 
13 april kl. 08.45-12.00 
8juni kl. 08.45-12.00 

Förslag till kyrkofullmäktiges sammanträdesdagar 
11 juni 2019 kl. 19.00 
5 november kl. 19.00 

32 
Justerandes signa ur Utdragsbestyrkande 
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 85/18 
Övriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

5 
Justerandes 

signa/ål:L 
Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-1045 

§ 86/18 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Allhelgonahelgen 
Det är många frivilliga som hjälper till under allhelgonahelgen. Samtliga kyrkor kommer vara 
öppna mellan den 1 i 3 november från kl 11-15. 

3 november kl 18.00 är det temamässa i Onslunda kyrka med tema ”Helgonen” 
4 november kl 11.00 är det mässa i Brösarps kyrka. 
4 november kl 17.00 är det minnesgudstjänst i Skåne-Tranås kyrka. 

Utbildning 
Den 24 november är det utbildning kring begravningsverksamheten. Utbildningen hålls i 
Spj utstorps kyrka och församlingshem. Välkomna! 

Mariavall 
Den 20 januari kommer det vara ekumenisk gudstjänst på Mariavall, samverkan mellan 
församlingarna. 

Kalendariet 
Nästa kalendarie kommer ut till första advent. 

Justerandes 
signaák/L 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-10-25 

§ 87/18 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Stipendier 
Det finns möjlighet att ansöka om ledarskapsstipendier för ungdomar i Svenska kyrkan. 
Möjligheten att söka stipendier för ungdomari församlingen ska ses över. 

Det finns även möjlighet att ansöka om medel för stödfamiljer till ensamkommande 
ungdomar. I församlingen finns ett handfull familjehem till ensamkommande ungdomar, 
möjligheten att ansöka ska även där ses över. 

Justeädes Skum Utdragsbestyrkande


