
Svenska kyrkan *
DROTTNI NG SI LVIAS FORSAMLING
WIEN

PROTOKOLL

fort vid kyrkostdmma i Drottning Silvias f6rsamling sdndagen den 19 april 2015 kl.

12.30 i kyrkans lokaler pA Gentzgasse 1 0, 1 180 Wien.

Narvarande: 1 8 fdrsamlingsmedlemmar, (narvarofOrteckning bifogas)

s1 6ppnaruoe
KyrkorAdets ordforande Peter Ahlfont hdlsade vdlkommen och
forklarade stamman 6ppnad.

s2 VAL AV ORDFORANDE F6R KYRKOSTAMMAN
Arne Hagberg valdes till motesordf6rande for stamman.

s3 VAL AV SEKRETERARE F6R KYRKOSTAMMAN
Till sekreterare fdr stimman valdes lngrid Blomberg Boedt

s4 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE OCH ROSTRAKNARE
Ann-Christin Freij och Anne-Marie Runmark valdes till protokolljusterare
respektive rostraknare f6r stimman.

s5 VERKSAMHETSBERATTELSE 201 4
Kyrkoherden, redogjorde f6r de viktigaste punkterna i 2014 6rs
verksamhetsberettelse (bifogas). Ett positivt konstaterande var att
fOrsamlingen vdxer.

s6 BOKSLUT 2014
KyrkorAdets kassor redovisade 2014 6rs bokslut. Tillf-ille gavs att stdlla
fr6gor. Stdmman konstaterade att kyrkans finanser dr i god ordning.
Kyrkor6dets ordf6rande informerade att man kan vanta en kraftig
okning av hyreskostnaderna under 6ret.
Bokslutet godkdndes och lades till handlingarna.

s7 ANSVARSFRIHET FOR KYRKORADET
Stimman beviljade enhdlligt kyrkorAdet ansvarsfrihet

s8 oVNICE FRAGOR
a) En fdrsamlingsmedlem undrade hur lange personalen kommer att

vara kvar i Wien. Kyrkoherden svarade att kontraktet fdr
kyrkoherdesfamiljen forldngts till augusti 2017. Niir det gdller
kyrkomusikerns/assistentens (Linnea) kontrakt, loper detta till
augusti 2016. Ev. fdrliingning beslutas isamrid mellan Uppsala och
kyrkoherden.

b) En frAga om hur oppettiderna fungerar besvarades av kyrkoherden
med att det ofta kommer oanmdlda, spontana besdkare. Viktigt dr
allts6 att anmala sitt besdk i fOrviig. I dvrigt fungerar tiderna utmarkt.
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c) En fr6ga stalldes angAende Carlhornsfonden och vad fonden syftar
till. Avkastningen har pA senare tid varit 169 varf6r n6gra
utbetalningar inte varit aktuella. KyrkorAdet 6tog sig att komma med
fdrslag till framtida bidrag frAn fonden.

AVSLUTNING
Ordforanden riktade ett varmt tack till personalen fdr deras
utomordentliga arbete och fick bifall frAn de n6rvarande
forsamlingsmedlemmarna.
Ddreft er forklarades sammantradet avslutat.
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