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Kyrkorådet 2018-11-29 

Plats och tid Föi'samlingshemrnet i Brösarp, 18.30 - 21.00 

Beslutande Lena Berndin 
Krister Persson 
Gunnel Andersson 
Tommy Johansson 
J arr-Erik Broome 
Stig Throbäck 
Lars-Göran Göransson 
Ulf Persson 
Jesper Cederholm, kyrkoherde 

Övriga deltagande Sandra Sällberg, sekreterare 
Ida Piekkari, ersättare 
Margit Nilsson, ersättare 

Utsedd att justera Tommy Johansson 

Justeringens tid och plats Församlingshemmet i Brösarp, 2018-12-10, klockan 09.00 

Paragrafer 088 - 102 
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Lena Berndin 
Vice Ordförande 

f ?4 , 
Tommy Johansson 
Justeringsman 

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

Organ Kyrkorådet 
Sammanträdesdatum 201 8-1 1-29 

Datum för anslags uppsättande 2018-12-10 

Datum för anslags nedtagande 2018-12-31 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Expeditionen, Brösarp 

oxå/#74- 
Sandra Sällberg
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Kyrkorâdet 2018-1 1-29 

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 29 november 2018 

Föregående mötes protokoll 

Dialoger 

§ 088/18 Information angående stavkyrka 

§ 089/18 Personal (JC) 

§ 090/18 Ekonomi (SS) 

§ 091/18 Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Beslutsärenden 

§ 092/18 Ändrad kontraktsindelning 

§ 093/18 Gudstjänstplan 2019 

§O94/18 Kollekter 2019 

§ 095/18 Dopkollekter 

§ 096/18 Regnbågsnyckeln 

§ 097/18 Julmingel 

§ 098/18 Kyrkans tidning 

§ 099/18 Utbildning Lunds stift 

§ 100/18 Övriga frågor 

§ 1 01/1 8 Kyrkoherden informerar (JC) 

§ 102/18 Kyrkorådets Vice ordförande informerar (LB) 

25 ras ;i 4 
Justerandes signa ur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-1 1-29 

§ 88/18 
Stavkyrka 

Information 
Alf Nordenström presenterar sig och informerar om sitt intresse för stavkyrkor. En 

redogörelse för uppförande, utseende samt tillgängligheten till stavkyrkan presenteras. 

Utseendet på stavkyrkan i Kårböle är snarlik ritningama till stavkyrkan. 
Kyrkorådet kommer under kommande sammanträde ta ställning till intresset för stavkyrkan 

samt lämna besked till Alf Nordenströrn. 

Ärendebeskrivning 
Information av Alf Nordenström angående planerna att uppföra en stavkyrka. 

U fJnsteraii'åes s gnatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 89/18 
Personal (JC) 

Information 
Genomgång av aktuell personalsituation. 

Ärendebeskrivning 
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor. 

:'56 A få? ' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande



Svenska kyrkan' 
BRÖSARP-TRANÃS FÖRSAMLING Sammanträdesprotokoll SidanSavl7 

Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 90/18 
Ekonomi (SS) 

Information 
Efter en kort genomgång läggs infonnationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om den aktuella ekonomiska situationen. Driftredovisning med budgetjämförelse 

per den 31 oktober bifogas. 

å” länk '17%' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 91/18 
Ombyggnad Brösarps församlingshem (JC) 

Information 
En förfrågan om nybyggnadsförlag har lämnats till arkitekterna. Den 17 december möter 

byggutskottet arkitekterna för genomgång av nybyggnadsförslaget. 

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

25 Karl (i f 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 92/18 
Ändrad kontraktsindelning 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att ej yttra sig i frågan. 

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 
F01 slag till ändrad kontraktsindelning av Vemmenhög, Ljunits, Herrestad, Färs o Österlens 

kontl akt samt Skytts konti akt Inför beslutet bereds församlingen tillfälle att yttra sig i 
ärendet. Se bifogat. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet besluta kring yttrande i frågan. 

en \1'“' 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 93/18 
Gudstjänstplan 2019 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att i samråd med kyrkoherden fastställa gudstjänstplanen enligt bifogat 
förslag. 

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 
Kyrkoherde Jesper Cederholm har upprättat ett förslag till gudstjänstplan för år 2019. 

Kyrkorådet har ansvaret att fastställa gudstjänstplan för året. Se bifogat. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att i samråd med kyrkoherden fastställa gudstjänstplanen enligt bifogat 
förslag. 

c/ç 
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Jus%äråndes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 94/18 
Kollekter 2019 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att fastställa församlingskollektema enligt bifogat förslag. 

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 
Enligt delegationsordningen ligger ansvaret att fastställa kollektändamål för 
församlingskollekterna kvar på kyrkorådet utifrån kyrkoordningen. Bifogat finns ett förslag 
på kollektändamål. 

Totalt har Kyrkorådet att besluta om 25 församlingskollekter, rödmarkerade. 
Förslaget är att de fördelas på följande organisationer. 
Föringen Furuboda - 4 kollekter 
Barncancerfonden - 4 kollekter 
Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) i 3 kollekter 
Svenska kyrkans internationella arbete _ 6 kollekter 
Min stora dag - 4 kollekter 
Skånes stadsmission 4 4 kollekter. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att fastställa församlingskollektema enligt bifogat förslag. 

4 Q E96(Q já; 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 201841-29 

§ 95/18 
Dopkollekter 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att kollekter ska tas upp i samband med dopgudstj änst. 

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 
Förslag till dopkollekter i samband med dopgudstjänst. Dopfamiljen avgör kollektändamål i 
samråd med tjänstgörande präst. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att kollekter ska tas upp i samband med dopgudstj änst. 

Q” '[5ch (.r› 
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Justerandes "signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 96/18 
Regnbågsnyckeln 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att påbörja processen kring Regnbågsnyckeln under 2019. 

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 
Regnbågsnyckcln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och medarbetare i en 

församling genomgått processmodell Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och 

har viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet. Processen består av utbildning, 
studiecirklar, visionsarbete och reflektion vilket leder fram till att församlingen efter utförd 
process och utarbetade mångfaldsvisioner får ta emot märkningen Regnbågsnyckeln. 

Beslutsfdrslag 
Föreslå kyrkorådet att påbörja processen kring Regnbågsnyckeln under 2019. 

;å en V7” 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyl korådet 2018-11-29 

§ 97/18 
J ulmingel 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att genomföra julmingel efter musikgudstjänsten i Onslunda kyrka den 

6januari kl 17.00. 

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

Ärendebeskrivning 
Kyrkorådet gav kyrkoherden i uppdrag att undersöka och ta fram ett förslag på alternativ 
avslutning under trettonhelgen. Istället för ett traditionellt julbord inför jul är förslaget istället 
julmingel kring trettonhelgen. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att genomföra julmingel efter musikgudstj änsten i Onslunda kyrka den 
6 januari kl 17.00. 

[9% åqçL<1 7: 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-1149 

§ 98/18 
Kyrkans tidning 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att kyrkans tidning ska erbjudas kyrkorådets ledamöter. 

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 
Tidigare år har kyrkans tidning erbjudits till samtliga ledamöter i kyrkorådet. Under året har 

prenumerationerna avslutas på grund av minskat intresse. De som är intresserade erbjuds nu 
en prenumeration till nästa år 2019. Prenumerationen gäller papperstidning eller e-tidningen. 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att kyrkans tidning ska erbjudas kyrkorådets ledamöter.

I 

25 ?tee/[(1 /21 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 99/18 
Utbildning Lunds stift 

Beslut 
Kyrkorådet beslutar att samtliga kyrkorådsledamöter erbjuds gå utbildningen. 

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 
Den 18 januari håller Lunds stift utbildning för kyrkoråd i Simrishamn kl 9-12 eller 13-16. 

Lunds stiftsjurister informerar om följande. 
Vid utbildningstillfállena kommer vi att fokusera på följ ande områden/ämnen utifrån vårt 
perspektiv som stiftsjurister: 
'Allmänt om Svenska kyrkans organisation (och uppdrag) 
-Allmänt om rollen som förtroendevaldi Svenska kyrkan 
'Särskilt om församlingens/pastoratets organisation och uppdrag; även innefattande 
genomgång av ansvars- och rollfördelning på lokal nivå samt de regler (regelsystem) enheten 

har att förhålla sig till 
-Församlingens/pastoratets ansvar för ”övrig verksamhet”; framfölt förvaltning av ekonomi 
och egendom samt arbetsgivaransvar (innefattande arbetsmiljöansvar). Sammanträdesteknik 
och protokollföring 
-Att vara en öppen och demokratisk folkkyrka; handlingsoffentlighet, diarieföring och arkiv, 
olika sorters tystnadsplikt, GDPR 
-Möjliga framgångsfaktorer för ett fungerande samarbete i församlingen/pastoratet 

Beslutsförslag 
Föreslå kyrkorådet att samtliga kyrkorådsledamöter erbjuds gå utbildningen. 
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Kyrkorådct 2018-11-29 

§ 100/18 
Övriga anmälda frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

§1 “011W 
Justerandes s gnatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 101/18 
Kyrkoherden informerar (JC) 

Andrarums församlingshem 
Värmeanläggningen i Andrarums församlingshem har gått sönder. Reparationskostnadema 
uppskattas till ca 40 000 kr. 

Brösarps kyrka 
Ett nytt ljudsystem är installerat i Brösarps kyrka. Välkomna till kyrkan och upplev 
skillnaden. 

Koder till larm 
.. 

Samtliga koder i församlingen kommer bytas under fredagen den 30 november. Onskar man 
få tillgång till en ny kod, kontakta expeditionen i Brösarp. 

Kommunikationsplan 
Den 26 november besökte kommunikations gruppen tillsammans med kyrkoherden Jesper 

Cederholm, Gustaf Brandt på Frank Valiant i Malmö. Frank Valiant producerar kalendariet 
som skickas ut i församlingen. Kommunikation och information diskuterades samt 

tillvägagångsätt för framtiden. 

1:a advent 
Välkomna att lira 1:a advent i Brösarp-Tranås församling. 
1 december 
J ulkonster med systrama Thorén i Elj aröds kyrka kl 16.00 

2 december 
Mässa i Brösarps kyrka kl. 11.00 
Mässa på Norrevång kl. 14.00 
Gudstjänst i Andrarums kyrka kl. 18.00 

;ZZ P)<*(CL \ x/;f 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådet 2018-11-29 

§ 102/18 
Kyrkorådets Vice ordförande informerar (LB) 

Fastighetsregistret 
Sammanställningen av Brösa1p-Tranås fastigheter 0 mark (bifogas) 
Genomgång av fastighetsregistret och samtliga byggnadsverk i församlingen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande


