Protokoll fört vid sammanträde med kyrkorådet i Rönö församling
tisdagen den 2 april 2019 i Råby-Rönö Församlingshem.

Beslutande:

Åsa Ingårda, ordförande
Sylvia Karlsson Lundahl
Ingegerd Böklin
Christine Isfält Qvarfordt
Jan Hellström, tjänstgörande ersättare
Ulla-Britt Zetterholm, tjänstgörande ersättare
Ellinor Svensson, kyrkoherde

Övriga närvarande:

Cary Petrén, ersättare
Kurt Nordström, ersättare
Jenny Marmgård Grape, ekonom
Regina Ericson, sekreterare

Underskrifter:

….............…………………………..........................
Åsa Ingårda, ordförande

…..............................………………........................
Jan Hellström, justerare

Datum anslaget sattes upp:

2019-04-

Datum anslaget tas ner:

2018-05-

Förvaringsplats för protokollet: Pastorsexpeditionen, Runtuna Klockargård
Protokollet finns också på församlingens hemsida: www.svenskakyrkan.se/rono

Underskrift:

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

§ 16
Inledning
Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat.
Kyrkoherden inleder med att berätta att hon under dagen närvarat vid ”Öppet Hus”
och lett en gudstjänst på Rönnliden, tillsammans Joas och Justice, våra stipendiater
från Tanzania. Ett stort ögonblick var när stipendiaterna sjöng ps. 11 O store Gud på
swahili.
§ 17
Justering
Kyrkorådet beslutar
att
välja Jan Hellström att justera dagens protokoll.
§ 18
Dagordning
Kyrkorådet beslutar
att
fastställa dagordningen enligt förslag, med tillägg av en övrig fråga från
Lid och ändringen att punkten Kyrkoherden informerar läggs efter övriga
frågor.
§ 19
Föregående protokoll
Kyrkorådet beslutar
att
med godkännande lägga kyrkorådets protokoll 2019-01-24 till
handlingarna.
§ 20
Förvaltningsutskottet
Kyrkorådet beslutar
att
lägga FU:s protokoll 2019-02-11 och 2019-03-25 till handlingarna.
att
till ny ledamot i FU välja Anders Ånestrand, enligt valberedningens
förslag.
§ 21
Verksamhetutskottet
Minnesanteckningar från VU:s möte 190122 läggs till handlingarna.
Åsa Ingårda rapporterar från visionsdagen 190302, där Marie Rydén Davoust, som är
projektledare för stiftets domkyrkoprojekt, och en representant från kommunens
Barn- och ungdomsnämnd medverkade. En av dagens frågeställningar var hur vi kan
använda kyrkorummet. VU kommer att ta personlig kontakt med samtliga deltagare
för att göra en sammanställning. Uppföljning sker nästa gång kyrkorådet har
sammanträde.
§ 22
Ekonomisk information
Ekonom Jenny Marmgård Grape informerar att ekonomin t.o.m. mars ligger ca 125
tkr plus mot budget.
§ 23
Bokslut 2018. Verksamhetsuppföljning och årsredovisning
Ekonom Jenny Marmgård Grape presenterar bokslutet, med verksamhetsuppföljning
och årsredovisning. År 2018 slutade med ett negativt resultat på 580 tkr. Det negativa
resultatet kan delvis förklaras med ökade omkostnader för el, artister, personal,

annonser m.m. och med minskade medlemsintäkter. Ett bokföringsmässigt
missförstånd uppstod vid överföringen av budgeterade medel gällande FU:s
fastighetslista från 2017 till 2018. Kyrkoherden redogör för flertalet oförutsedda
händelser i församlingen under 2018, som t.ex. GDPR, upprättande av ett
fastighetsregister och två stölder i Ludgo kyrkstall, som alla genererade ej
budgeterade medel.
Även sidan med aktuell statistik, anläggningslistan och en översikt av gåvokassor,
fonder och Rettigs stiftelse 2018 gås igenom.
Kyrkorådet beslutar
att
framföra ett varmt tack till Jenny för ett mycket väl genomarbetat
bokslut.
att
godkänna Verksamhetsuppföljning 2018 och att överlämna den till
kyrkofullmäktige för fastställande.
att
godkänna Årsredovisning 2018 och att överlämna den till
kyrkofullmäktige för fastställande.
§ 24
Ärenden från sockenråden
Lids sockenråd har inkommit med ett förslag till två nya ledamöter.
Kyrkorådet beslutar
att
välja Irena Höglund och Marie-Louise Ackermark till ledamöter i Lids
sockenråd.
§ 25
Övriga frågor
Ett förslag har inkommit om att anordna en resa till Strängnäs för förtroendevalda och
andra intresserade, för studiebesök på stiftskansliet och i Domkyrkan. Åsa tar med sig
frågan till Strängnäsvisiten och den skjuts på till nästa sammanträde.
Ett stort tack framförs till syföreningen, som skänkt nytt porslin till Råby-Rönö
Församlingshem.
Från Lids Bygdegårdsförening har inkommit en fråga gällande marken som
Bygdegården står på, vilken ägs av Rönö Församling. Det avtal som finns mellan
parterna gäller t.o.m. 2020. Bakgrunden till frågan är att Bygdegården inte kan ta lån
för att renovera huset om de inte äger marken, och man vill att frågan utreds.
Kyrkorådet beslutar
att
uppdra åt FU att bereda frågan.
§ 26
Kyrkoherden informerar
Personal
Kantor John RL är på bättringsvägen och beräknas komma tillbaka i slutet av april.
Vårkonserten ”Förklädd Gud” den 18/5 kommer att genomföras som planerat,
tillsammans med medlemmar ur Katarinakörerna och Lids Bygdegårdsförening.
Stipendiater
De två stipendiaterna från Tanzania har fått se många delar av vår församling och av
stiftet. Det har gått bra, men har varit en stor utmaning för en liten församling att få

allt att fungera.
Strängnäsvisit
Till Strängnäsvisiten den 4/4 åker Åsa Ingårda, Ellinor Svensson, Jenny Marmgård
Grape, Sylvia Karlsson Lundahl och Anders Borg. Frågor som ska diskuteras är bl.a.
församlingsinstruktionen, utmaningarna med bredbandsfrågan i Ludgo och
bergvärmen i Ripsa.
Bredbandsfrågan
Ordförande och KH redogör för bakgrunden till problemen med att få till en
överenskommelse med Gästabudstaden för några hushåll i Ludgo där Strängnäs stifts
prästlönefonder äger marken.
Bergvärme i Ripsa
För att installera bergvärme i Ripsa kyrka krävs tillstånd från Länsstyrelsen. De
kräver att en klimatutredning görs. Ett möte har ägt rum i Ripsa, med bl.a.
representanter från stiftet närvarande.
Till kyrkoherdens kännedom har inkommit att när luftvärmepump installerades i
Ludgo så var det ett pilotprojekt, som genererade att fler kyrkor därefter fått tillstånd
att installera värmepump. Ludgo framhålls av stiftsantikvarierna i många
sammanhang som ett gott exempel på hur åtgärd gällande luftvärmepump skall
genomföras.
§ 27
Avslutning
Nästa sammanträde är den 190516 kl. 18.30 i Ripsa, Sylvia förbereder fika.
Kyrkoherden leder KR i välsignelsen.
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

