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Kyrkorådet 2019-02-28 

Plats och tid F örsamlingshemmet i Brösarp, 1830 - 21.00 

Beslutande Bo Herou 
Lena Berndin 
Krister Persson 
Gunnel Andersson 
Tommy Johansson 
J an-Erik Broomé 
Stig Throbäck 
Margit Nilsson 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 
Anna Mårtensson, ersättare 

Utsedd att justera Lena Berndin 
Justeringens tid och plats Församlingshemmet i Brösarp, 2019-03-08, klockan 09.00 
Paragrafer 9 - 19 

Underskrifter 

Sandra Sällberg 
Sekreterare 
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Bo Herou 
Ordförande 

%w%waw 
Lena Bemdin 
Justeringsman 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum 2019-02-2 8 

Datum för anslags uppsättande 2019-03-08 
Datum för anslags nedtagande 2019-02-29 
Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp 
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Underskrift Sandra Sällberg
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Kyrkorådet 2019-01-24 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 28 februari 2019 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 

§009/19 

§010/19 

§Oll/l9 

§Ol2/19 

§013/19 

§014/19 

Beslutsärenden 

§015/19 

§016/19 

§017/19 

§018/19 

§019/19 

Personal (JC) 

Ekonomi (SS) 

Ombyggnad Brösalps församlingshem (LB, JC) 

Stavkyrka (BH) 

Vad sker i kyrkans omvärld? (BH, JC) 

Uppvaktningsrcglemente 

Brev från Brösarps vävstuga 

Kollektändamål 

Övriga frågor 

Kyrkoherden informerar (J C) 

Kyrkorådets ordförande informerar (BH)
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 009/19 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor. 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 010/19 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetjämförelse 
per den 31 januari bifogasl 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 011/19 
Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC, LB) 

Information 
Arbetet i byggutskottet fortgår, till sammanträdet den 28 mars ska ett kompendium 
presenteras. Underlaget ska dels innehålla intäkts- och kostnadsberäkningar för samtliga 
fastigheter samt möjlig finansiering. Kompendiet ska även innehålla besvarade frågor kring 
fastighetsbehov och arbetsmiljö för personal samt verksamheter. 

Ärendebeskrivning 
Lägesrapport angående framtida om/tillbyggnad av lolçalemai Brösarp.
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 0 12/1 9 

Stavkyrka 

Information 
Alf Nordenström har varit i kontakt med Tomelilla kommun angående bygglovshandlingar 
för stavkyrkan. Nordenström har även lyft frågan kring eventuell parkering. 

Ärendebeskrivning 
Redogörelse för utveckling av ärendet.

X 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 013/19 
Vad sker i kyrkans omvärld? (BH, JC) 

Information 
Kyrkoherde Jesper Cederholm informerar om statistik och medlemmar i Svenska kyrkan. I 
samband med att kyrkan skildes från staten gjordes prognoser för antalet medlemmar 
framöver. Tappet av medlemmar sjunker och idag är utträdena något fler än vad som 
förutspåddes år 2000. Tappet av medlemmar leder även på sikt till att Svenska kyrkan inte 
längre kommer vara en maj oritets kyrka i Sverige. Samtidigt visar statistiken i Brösarp-Tranås 
församling på en liten ökning vad gäller dop, konfirmander och gudstjänstbesökare mot 
tidigare år. Vilket i längden kan förbättra förutsättningarna för minskade utträden. 

Kyrkorådets ordförande Bo Herou informerar om kyrkornai församlingen. Kyrkorna står för 
en stor del av församlingens kostnader, samtidigt är det bland annat genom kyrkorna vi 
bygger relationer med våra församlingsmedlemmar. 
Församlingar i vårt närområde har tyvän' tvingats stänga ett antal kyrkor för att minska 
kostnaderna Än har Brösarp-Tranås församling inte nått dit men inom en överskådlig framtid 
kommer även Vår församling ställas inför samma frågeställning. 

Ärendebeskrivning 
Oversiktlig omvärldsanalys och framtidsspaning. 

Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 014/19 
Uppvaktningsreglemente 

Information 
Genomgång av beslutat uppvaktningsreglementet, fastställt av kyrkofullmäktige 2017-06-21. 

Ärendebeskrivning 
Fråga uppkom vid Kyrkorådets sammanträde 24 januari vilket reglemente som gäller. 
Redovisning och bilagt gällande reglemente. 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 015/19 
Brev från Brösarps Vävstuga 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att besvara frågorna med förelagt förslag. 

Deltar inte 
Gunnel Andersson väljer att inte delta i beslutet. 

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 
Brösarps Vävstuga har i brev till kyrkorådet ställt frågorna om a) församlingens planer för 
lärarbostaden, och b) möjligheten åter hyra Vävstugans tidigare lokal. 

Beslutsförslag 
Frågorna besvaras med förelagt förslag. 

Justerande7/i n turn 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 016/19 
Kollektändamål 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar delegera till presidiet att vid extraordinära händelser, då beslut i 
Kyrkorådet inte hinner avvaktas, ändra kollektändamål. Dessa beslut skall rapporteras till 
Kyrkorådet vid nästkommande sammanträde. 

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 
Kyrkorådet har fastställt plan för' församlingskollekt för 2019. Fråga har uppkommit att med 
kort varsel ändra kollektändamål, till exempel vid större väderkatastrofer eller krigshändelser. 

Beslutsförslag 
Delegera till presidiet att vid extraordinära händelser, då beslut i Kyrkorådet inte hinner 
avvaktas, ändra kollektändamål. Dessa beslut skall rapporteras till Kyrkorådet Vid 
nästkormnande sammanträde. 

7 Justerande, signatur 
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Kyrkorådct 2019-01-24 

§ 017/19 
Övriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 018/19 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Regnbågsnyckeln 
Efter beslut i kyrkorådet har församlingen anmält intresse att certifiera sig som 
regnbågsförsamling. Den 20 maj kl 18.00 äi samtliga förtroendevalda välkomna på 
utbildning. Utbildningen hålls även för alla anställda den Zl maj. 

Loppis 
Den 20 april, påskafton, mellan kl 10.00 i 1300 är det loppis i Brösaups lärarbostad. Vid 
intresse sker anmälan sker till Ida Piekkari, 0736-17 90 37. 

Malmö pastorat 
Brösarp-Tranås församlingen har sedan tidigare ett avtal med Malmö pastorat vad gäller 
särskilda gravplatser för muslimer och buddister. Malmö pastorat har valt att säga upp avtalet 
från och med 2020-01-01. 

Eljaröds kyrka 
Prover är tagna på 2 av mässhakama i Elj aröds kyrka. Analysen visar att det växer mögel 
inuti en av mässhakarna och att det finns mögel på utsidan av den andra mässhaken. Den 1 

mars kommer kyrkoherde J espcr Cederholm träffa tvâ stiftsingenjörer från Lund i Elj aröds 

kyrka för att se över klimatet. 

Gudstjänster 
Söndagen den 3 mars kl 11.00 är det små och stora gudstjänst i Brösarps kyrka. I samband 
med gudstjänsten är det även avtackning av Barbro Nilsson. 

Onsdagen den 6 mars kl 19.00 är det askonsdagsmässa i Eljaröds kyrka. 

Välkomna! 
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Kyrkorådet 2019-01-24 

§ 019/19 
Kyrkorådets ordförande informerar (BH) 

Spjutstorps församlingshem 
Samtliga ledamöter i kyrkorådet bör fundera över vilka alternativ vi kommer ställas inför vad 
gäller Spjutstorps församlingshem. Fastigheten är i stort behov av renovering, samtidigt finns 
det ingen möjlighet att renovera fastigheten med tanke på kostnad erna. 
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