
Svenska kyrkan' 
MELLÖSA FÖRSAMLING 

Protokoll fört vid sammanträde med 
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 21 januari 2020 
i Kyrkans hus Hälleforsnäs 

§ 1:2020 

Inbjudan konvent 

Öppnande Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat klockan 19.00 Kyrkoherden 
börjar mötet med en kort andakt. 

§ 2:2020 
Upprop Ordinarie ledamöter: Bertil Andersson, Kristina Lundgren, 

Birgitta Andersson, Jörgen Isaksson, Nils Johansson, 
Margaretha Mannfeldt, och Anne-Christine Yström 
Går in som ordinarie ledamot: Anita Andersson och Tuula Ilvonen 
Ersättare: Hans Andersson, Claes Arvidsson, Anders Hermansson och 
Bengt Karlsson 
Anmält förhinder: Angelika Lövgren, Anders Hammarqvist, 
Carina Olsson och Kjell Helmersson 

Frånvarande - 

Övriga: Örjan Edman (sekr), 

§ 3:2020 
Dagordning Dagordningen godkänns efter tillägg av punkterna 11 e » Flytta 

kyrkorådsmöte och 11 f- Lekmannaledd gudstjänst 
§4: 2020 

Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Tuula Ilvonen 
dag som ovan / ' 

/f///em ...f-.....<;. ....... ./.. ../....;.:r' 
Bertil Andersson/ Vice ordförande Örjan an / sekreterare 

Justeras 

Tuula Ilvonen 
Genomgång av fg. § 5:2020 
protokoll Protokollet lades till handlingama. 
DELGIVNINGAR 

__ § 6:2020 
Tackkort Tackkort har inkommit från Orjan Edman, i samband med församlingens 

uppvaktning på hans födelsedag. 

Redovisnings- Redovisningsräkning har inkommit gällande begravningsavgiften och 
räkning dess utbetalning under 2020, med en total summa på 2 039 349 kronor. 
begravningsavgift (Dnr BV 2020-2) 
och kyrkoavgift 

Redovisningsräkning har inkommit gällande kyrkoavgiñen och dess 
utbetalning under 2020, med en total summa på 4 788 794 kronor. 
(Dnr F 2020-1) 

En inbjudan till konvent har inkommit. 2020-03-11 18.30-20.30, Flens 
församlingshem. Biskop emeritus Jonas Jonson föreläser om sin bok 
”Missionärema”, ingen anmälan.
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Personalärenden § 7 :2020 
Inget att rapportera. 

MBL-fdrhandl. § 822020 
Inga MBL-förhandlingar att rapportera. 

§ 9:2020 
Delegeringar Inget att rapportera.. 
Beslutsärende § 1022020 

Arvoden Kyrkorådet beslutar 
ATT inget arvode utgår gällande ACT:s årsmöte 8 februari. 
ATT arvode ska utgå i samband med presidiekonferens 

Ovriga arenden 
Annons 

Ärligt möte 

Strängnäs stift 
jubileeum 

Kyrkoval 2021 

Nytt datum KR 

Lekmannaledd 
gudstjänst 

§ 11:2020 
Kyrkoherden visar ett förslag på annons gällande tjänsten som 
Kyrkogårdsföreståndare. Kyrkoherden mottar en del förslag och får 
förtroendet att sammanställa och annonsera om den lediga tjänsten. 

Stiñet kommer till församlingen på årligt möte den 6 maj. Presidiet 
deltar. 

Strängnäs stift kommer att fira 900-årsjubileum lördagen den 5 

september med festhögmässa och stiftsfest. 

Nomineringsgruppema ska framställa en gemensam skrivning till nästa 

törsamlingsblad. En grupp med personer ur varje nominerings grupp ska 

träffas för att fundera kring hur en sådan skrivning kan komma att se ut 
och ñmdera kring hur eventuellt framtida listor ska se ut. 

Kyrkorådet den 21 april flyttas till 28 april. 

Till den planerade lekmannaledda gudstjänsten den 19 april har följande 
personer visat intresse. Angelika Lövgren, Kristina Lundgren och 
Anders Hermansson. Dessa får i uppdrag att planera och genomföra 
gudstjänsten. 

Mötets avslutande 
§ 12:2020 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.07. 

Justering kungjort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-01-28


