PROTOKOLL
13.00 - 13.45,
ftirt vid kFkostiimma i Dronning silvias ftirsamling, stindagen den l3.oktober 2013 k].
(niirvarclista
bifogad).
kykans lokaler pA Gentzgasse 1b, I180 Wien. 17 personer niirvarade

$l

i

OPPNANDE
Kyrkoradets avgaende ordfbrande, Ulf Karlsson, hiilsade alla vdlkomna och ltirklarade
stiimman dppnad.

$2

VAL AV ORDFORANDE F6R KYRKOSTAMMAN
Anders Rosengren valdes till mdtesordftirande.

$3

VAL AV SEKRETERARE FOR KYRKOSTAMMAN
Sofia Hjeftonsson valdes till sekreterare.

$4

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TILLIKA ROSTRAKNARE T'OR
KYRKOSTAMMAN
Christian Jelinek valdes till protokolljustera.re och rdstraknare.

$s

VAL AV ORDFORANDE OCH VICE ORDFORANDE FOR KYRKORADET
2013n4
Peter Ahltont valdes till ordltirande ltir k)'rkoredet pa tve er.
St?imman gav klrkoradet i uppdrag att viilja en vice ordftirande bland

$6

rldes ledamtiter

VAL AV LEDAMOTER OCH ERSATTARE FOR KYRKORADET M13l14
Omval: Gudrun Znke som ordinarie ledamot (tvl 5r)
Omval: Anders Nilsson som ordinarie ledamot (tva er)
Omval: Jeanelle Borgsrrim som ordinarie lcdamot (tvi Sr)
Ny-vai: Ulf Karlsson som ordinarie lgdamot (tve er)
Nyval: Christian Jelinek som ordinarie ledamot. (tvi ir)
Nyval:Soha Hjertonsson som orsettarc (Na e[)

(Marie Jansson och Cecilia Winklel kvarster ft6n tidigare val som ordinarie ledamdter (yfierligare ter)
och Kyrkoherde Maria Scharffenberg iir automatisk ordinarie ledamot ay Kyrkoradet.)
(Agneta Waneck, Catharina Stenst0m Langel.iar och lUalin Petersson kvarstir Ain tidigare val som
ersetare (yuerligare 1 er).)

$7

VAL AV RE\'ISORER FOR 2013/14
Omval: Jonas Pettersson (ett ar)
Nyval: Sten Hiiggstrdm (ett ar)

$8

VALBEREDNING FOR 2OT3l14
Elisabeth Johansson, Ingela Johansson och
(y'tterligare ett ar)

$e

lrnnart Ogren kvarsdr Aen tidigare val

BTJDGET M14
Budgetfiirslaget fdr 2014 godkiindes (fttrslaget bifogat)
Int.iikterna ltir 2014 beriiknades till 126.900,00 ELIR
Kostnaderna fiir 2014 beriiknades till 129.600,00 EIIR
Budgeten slindes till Uppsala i slutet av yelen 2013 och redan nu hade vissa justeringar
behiivt gdras. 'I.ex hado hyran l'dr kantorstrostaden tillkommit.
En bkning av intiikter i form av kyrkoskatt med 9% i fiirhlllande till liiregiende ir noterades
En ttkning ay medlemsavgifter med 337o (17 personer) i ftirhflllande till fdregiende 5r
Iloterades

$

Uppftiljning av av indrade medlemsavgifter (beslut 2012)

l0

Under kyrkostiimman 2012 beslutades att siinka medlemsaYgiftema. Samtidigt gavs
kyrkoridet i uppgift att infti niista stiirnma fiilja upp medlemsantalet iiir att se om det fanns
negot samband mellan lzigre avgifter och tikat antal medlemmar.

Cecilia Winkler redovisade fdljande resultat:
Okning av medlemmar 33 Vo (1 vuxna,3 familjer, 7 pensioniirer)
For?indring i inkornst: - 97o (445 EIJR\
Dd syfiet med siinkxtingen av avgiilema var att locka fler medlemmar till fArsamlingen ansdg
stdmman utlallet av sdnkningen vara positivt.
Sarrtidigt redogjordes ftir dkning av fdtjande intakter:
okning av inbetalad kyrkoskatt: l9V. (9 st)
ohing aY gavor: 417o (14)
Okning av terminsavglfter: -4O7o (-2)
Underlaget baserades
period under 2013.

$

lr

pi

inbetalaingar jan-sept 2012 jiimltirt med inbetalningar under samma

ovnrclrnAcor
Aviende ordfdrande informerade om att ftirsamlingens kyrkoherde ("Pfarrerln")
tillsammans med kyrkorede$ ordfiirande ("Kuratorln") har befogenlrct att agera i
ft)rsamlingens namn. Bidas underskrift iir ntidyendig. Detta regleras genom ett avlal
mellan Osterrikiska Evangeliska Kyrkan och Svenska Kykan.
Stiimman gav kyrkoridet i uppdrag an under sin konstituerande mitte utse
personalrepresentant.
Kantor Irnnan Ogren tackade kyrkoridet fiir att rnan beslutat att hyra en sttirre
kantorsbostad.
Lennan Ogren informerade om att han had€ fem pianoelever ftin svenska skolan
och att intiikterna fdr pianoundervisningen titlfdll ftirsamlingen.

S

12

AVSLUTNING

[Ilf Karlsson, tackade avgiende kynkoriLdsledamiiter Ame-Marie
Runmark och Anders Rosengten frir deras kloka synpuDtter och insatser ftir ftirsamlingen.
under de gingna 6ren.
Avgiende ordfiirande,

Kyrkoherde Maria Scharffenberg tackade avgiende ordfdrande, lJlf Karlsson, Iiir dennes
insatser och allt han gjort fdr fdrsamlingen och tackade sjiilv liir fiirnr^inen att fi arbeta i
Svenska Kyrkan

i Wien.

Wien den 6 novber 2013
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