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Kyrkorådet 2020-04-23

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 23 april 2020

Föregående mötes protokoll

Dialoger

§ 034/20

§ 035/20

§ 036/20

Beslutsärenden

§ 037/20

§ 038/20

§ 039/20

§ 040/20

§ 041/20

§ 042/20

Justerandes sign

/r/° *7404

Personal (JC)

Ekonomi (BH, JC)

Försäljning av Järstorp 5:1 (LS, JC, BH)

Årsredovisning (BH, JC)

Verksamhetsberättelse 2019 (JC, BH)

Försäljning av Lärarbostaden, del av 88:1 (BH, JC)

Övriga anmälda frågor

Kyrkoherden informerar (JC)

Kyrkorådets ordförande informerar (BH)

Utdragsbestyrkande
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§ 034/20
Personal (JC)
Information
Genomgång av aktuell personalsituation.
Säsongsanställda har börjat sina säsongsanställningar och allt går bra.
Det är anställt 4 Skolungdomar som ska jobba vissa veckor under sommaren.

Ärendebeskrivning
Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrägor.

Justerandes

signatlÄ\/\v
Utdragsbestyrkande

År
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§ 035/20
Ekonomi (JC)
Information
Jesper Cederholm hade en genomgång av den information som inkommit i nuläget, avseende
kvartal 1.

Ärendebeskrivning
Information om den aktuella ekonomiska situationen.

Justerandes signat r

/m i“ Utdragsbestyrkande
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§ 036/20
Försäljing av Järstorp 5:1 (LS, JC, BH)
Information
Anbudstiden har gått ut oeh det pågår slutbudgivning av Järstorp 5:1.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för försäljning av Järstorp 5 :1.

Justerandes

sigmzfcL
Utdragsbestyrkande

//2
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§ 037/20
Årsredovisning 2019 (BH, JC)
Beslut
Kyrkorådet beslutade:

a. att godkänna årsredovisningen.
b. underteckna årsredovisningen.
e. att överlämna den godkända årsredovisningen till revisorerna för granskning.
d. att föreslå kyrkofullmäktige besluta godkänna årsredovisningen 2019.

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Årsredovisning 2019 föreligger för beslut.

Beslutsförslag
Kyrkorådet föreslås besluta:

att godkänna årsredovisningen.
underteckna årsredovisningen.
att överlämna den godkända årsredovisningen till revisorerna för granskning.
att föreslå kyrkofullmäktige besluta godkänna årsredovisning 2019.53

-9
53

'?“

Justerandes

signam
Utdragsbestyrkande

/I/D
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§ 038/20
\

Verksamhetsberättelse 2019 (BH, JC)
Beslut
Kyrkorådet beslutade:

a. att godkänna verksamhetsberättelse 2019.
b. att överlämna verksamhetsberättelse 2019 till revisorerna.
e. att överlämna verksamhetsberättelsen 2019 till kyrkofullmäktige

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelse 2019 föreligger för beslut.

Beslutsförslag
Kyrkorådet föreslås besluta:

a. att godkänna verksamhetsberättelse 2019.
b. att överlämna verksamhetsberättelse 2019 till revisorena.
0. att överlämna verksamhetsberättelsen 2019 till kyrkofullmäktige

Justerandes

signgtur

Utdragsbestyrkande

A40
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§ 039/20
Försäljning av Lärarbostaden (BH, JC)
Beslut
Kyrkorådet beslutade att sälja Lärarbostaden del av fastighet 88:1 till Anders Cederberg,
budgivare nummer 8 för en summa av tvåmiljoner trehundratusen. 2.3 miljoner kronor.

Kyrkorådet beslutade att ge uppdrag åt firmatecknare kyrkoherden Jesper Cederholm och

kyrkorådets ordförande Bo Herou att företräda församlingen vid kontraktsskrivande.

Barnkonsekvensanalys
1. Har vi tillfrågat berörda barnen om deras synpunkt Nej
2. Innebär beslutet att barn och ungdomars bästa sätts i främsta rummet Ja

Ärendebeskrivning
Presentation av bud och budgivare lämnas ut på mötet. Budgivning för Lärarbostaden pågår
fortsatt (16 april). Kyrkorådet beslutar utifrån det underlaget till vem man ska sälja
Lärarbostaden en del av fastigheten 88:1 som väntar på avstyckning. Under förutsättning att

budgivningen är avslutad den 23 april lämnas följande beslutsförslag.

Beslutsförslag
Att ge kyrkorådet i uppdrag att beslutaom köpare till Lärarbostaden.
Kyrkorådet beslutar sälja Lärarbostaden till XX för nn kronor.

Justerandes

signatuá

Utdragsbestyrkande

år
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§ 40/20
Övriga anmälda frågor

Justerandes

sigmñk'
Utdragsbestyrkande

År
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§ 41/20
Kyrkoherden informerar (JC)

Ersättare i kyrkofullmäktige Agne Andersson har avlidit. Kyrkorådet beslutade att förmedla
en blomma till hustrun Gunnel Andersson. Samt att skänka pengar till önskad fond till
begravningen.

Det kommer att sammanställas ett utskick som ska gå till alla hushåll i församlingen med
information om vad som kommer att ske framöver. Lite information vad som händer på
begravningsverksamheten och vad som sker på församlingsverksamheten.

Det kommer att skickas en sammanställning till kyrkorådet och personal om hur församlingen
jobbar och kommer att jobba framåt i Coronaspåren.

Musik i sommarkväll och vägkyrkorna 2020 kommer att flyttas fram ett år till 2021.

Det kommer att vara Öppet i kyrkorna på onsdagar eftermiddag med rullande schema på
berörd kyrka och fredagar förmiddag i Brösarps kyrka from den 1 maj 2020. Präst och
musiker kommer att närvara.

Justerandes

signäå/

Utdragsbestyrkande

//p
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§ 42/20 -

Kyrkorådets ordförande informerar (BH)

Informerar att kyrkorådet skänkt gåva till Cancerfonden till Maj -Britt Anderssons begravning.

Bo Herou och Tommy Johansson kommer genom Jesper Cederholm att skriva lite
information om vad som sker till kyrkorådet, kyrkofullmäktige, så de hålls uppdaterade nu när

många av de förtroendevalda inte kan närvara på sammanträde. Denna information ska även
skickas till kyrkvärdama.

Justerandes

signa“
Utdragsbestyrkande

An ,


