Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
torsdagen den 15 mars 2018 i Runtuna Församlingssal .
Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Niklas Mattsson
Sylvia Karlsson Lundahl, § 20- 27
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Malin Celander
Cary Petrén, § 28-35
Ellinor Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande:

Cary Petrén, ersättare § 20-27
Kurt Nordström, ersättare
Eva Roempke Marmgård § 20-27
Regina Ericson, sekreterare

Justerare:

Ingegerd Böklin

Underskrifter:

Ordförande:……………………………………………….

Justerare:…………………………………………………..

Datum då anslaget
sattes upp:

2018-03-28

Datum då anslaget
tas ner:

2018- 04-18

Förvaringsplats
för protokollet:

Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård

Protokollet finns också på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono

Underskrift:

…………………………………………………………
Regina Ericson, sekreterare

§ 20
Inledning
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat, och inleder sammanträdet med en uppföljning av
fördjupningskvällen den 12/2. Sylvia redovisar en sammanställning av vad som kom fram
under kvällen. Tillsammans formulerar kyrkorådet vad som skall prägla vårt sätt att
sammanträda. De ledord som flest formulerat är ”Tillit” och ”Lyssna”. En personlig mapp
till var och en delas ut.
§ 21
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Ingegerd Böklin att justera dagens protokoll.
§ 22
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen enligt förslag.
§ 23
Föregående protokoll
Under § 10 saknas ett namn till Ludgo-Spelviks sockenråd.
Under § 17 kompletterar sekreteraren med att Kyrkans tidning kostar ca 1 000 kr/år.
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2018-01-15 till handlingarna.
att
välja Eva Roempke Marmgård att ingå i Ludgo Spelviks sockenråd.
§ 24
FU:s protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 2018-02-27 till handlingarna.
§ 25
Uthyrning av Runtuna Prästgård
Ett beslut gällande uthyrningen av Runtuna Prästgård är taget per capsulam , vilket är
protokollfört 2018-03-05.
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2018-03-05 till handlingarna.
§ 26
Ekonomisk information, val av ekonomigrupp
Ekonom Jenny Marmgård Grape låter hälsa att ekonomin ligger bra till mot budget för
perioden januari-februari.
Kyrkorådet beslutar
att
till ekonomigrupp, att bereda ärenden gällande församlingens och förvaltade
fonders placering, välja Jenny Marmgård Grape, Eva Roempke Marmgård och,
som KR:s representant, Ellinor Svensson.
att
vid behov välja in ytterligare någon i ekonomigruppen.
att
tillfråga Agneta Colliander att ingå i gruppen när det gäller utdelning från
sockenfonderna.

§ 27
Bokslut 2017. Verksamhetsuppföljning och årsredovisning
Vår tidigare kamrer Eva Roempke Marmgård presenterar bokslutet, med
verksamhetsuppföljning och årsredovisning. År 2017 slutade med ett positivt resultat på 11
tkr. Under kommande år behöver vi se över medelförvaltningsreglementet, vilket fastställdes
2005. Här finns anledning att se över etiska kriterier för placeringsmål, samt regler för
portföljsammansättning.

Vi kan konstatera att begravningsavgiften sänkts, vilket är till fördel för församlingens
ekonomi.
Trots stora oförutsedda utgifter, som t.ex. brand i Ludgos kyrkklockor, har vi en ekonomi i
god balans, tack vare en god ekonomisk förvaltning.
Kyrkorådet framför ett varmt tack till Eva för ett mycket väl genomarbetat bokslut.
Även sidan med aktuell statistik och en översikt av gåvokassor, fonder och Rettigs stiftelse
2017 gås igenom.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt VU att förbereda underlag för dialog vid kyrkofullmäktige kring
verksamhetsuppföljningen för att belysa viktiga framtidsfrågor.
att
uppdra åt FU att undersöka om det behövs så stora säkringar som vi har i
Runtuna och Ludgo kyrkor, då vi uppmärksammats på att elkostnaderna ev. kan
minskas.
att
godkänna Verksamhetsuppföljning 2017 och att överlämna den till
kyrkofullmäktige för fastställande.
att
godkänna Årsredovisning 2017 och att överlämna den till kyrkofullmäktige för
fastställande.
§ 28
Församlingskollekter
Vid personalens gudstjänstplanering togs ett förslag fram för fria kollekter för mars-maj 2018.
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa förslaget.
§ 29
Val av ombud till SKUT
Kyrkorådet beslutar
att
till SKUT-ombud välja Jenny Marmgård Grape.
§ 30
Val av ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier
Kyrkorådet beslutar
att
till ansvarig för kyrkobyggnadernas inventarier välja Agneta Colliander.
§ 31
Kyrkoherden informerar
Från personalen föreslås datum för en fördjupningskväll tillsammans med KR till den 7/5,
förslagsvis på Stjärnholm.
Som gåva till församlingen har mottagits ett silverfat från 1931, som skänkts från dåvarande
pastoratet till kyrkoherden i Råby, Emil Rosell, på hans 70-årsdag. Fatet kommer att lämnas
till Råby-Rönö kyrka vid lämpligt tillfälle.
Kyrkorådet beslutar
att
genomföra en fördjupningskväll tillsammans med personalen den 7/5.
§ 32
Ärenden från sockenråden
Protokoll från SR i Råby-Rönö och Ludgo-Spelvik gås igenom.
Från Råby-Rönö efterfrågas ett välkomstbrev till nyinflyttade. Sekreteraren informerar att hon
tagit fram en välkomstbroschyr till nyinflyttade, vilken är utskickad till samtliga nyinflyttade
tillhöriga sedan årsskiftet. Hur inflyttade som inte är tillhöriga ska nås är inte löst, vilket
sekreteraren tittar vidare på.

§ 33
Arbetsordning, organisation, årsplanering, arbetssätt
Kyrkorådet beslutar
att
utse en arbetsgrupp, bestående av Åsa, Ellinor, Sylvia och Niklas, som till nästa
möte tar fram ett förslag till arbetsordning och organisation.
att
inleda sammanträdet den 15/5 med en genomgång av arbetsgivaransvaret, och
till den inbjuda KH Erika Nyman.
§ 34
Övriga frågor
Andreas Herlitz framför ett tack för fina avtackningsgåvor och –ord.
Kurt Nordström är anmäld till stiftets basutbildning för kyrkoråd i Eskilstuna den 14/4.
Ellinor överlämnar en Maria-medaljong, som ska ge hälsa och kraft, till samtliga närvarande.
Medaljongerna är från ett nunnekloster i Paris.
§ 35
Avslutning
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

