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Kyrkorâdet 2020-05-28

Plats och tid Församlingshemmet i Brösarp, 18.30 - 20.40

Beslutande Bo Herou
Lena Bemdin
Krister Persson
Tommy Johansson
Jan-Erik Broomé
Ida Piekkarii
Margit Nilsson
AnnaMårtensson
Jesper Cederholm, kyrkoherde

Övriga deltagande Linda Svensson, sekreterare

Utsedd att justera Jan-Erik Broomé

Justeringens tid och plats Församlingshemxnet i Brösarp, 2020-06-04, klockan 09.00

Paragrafer 044-053
Underskrifter /,_Ö::

Linda Svensson
Sekreterare

Bo Heron
Ordförande

%âv/%^;
Jan-Erik Broomé
Justeringsman

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ Kyrkorädet
Sammanträdesdatum 2020-05-28
Datum för anslags uppsättande 2020-06-04
Datum för anslags nedtagande 2020-06-25

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Brösarp

Underskrift Linda Svensson
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Kyrkorådet 2020-05-28

Ärenden vid kyrkorådets sammanträde den 28 maj 2020

Föregående mötes protokoll

Dialoger

§ 044/20

§ 045/20 '

§ 046/20

§047/27

§048/20

Beslutsärenden

§ 049/20

§ 050/20

§ 051/20

§ 052/20

§ 053/20

Personal (JC)

Ekonomi (BH, JC)

Fastighetsförsäljning (LS, JC, BH)

Valberedningen (LB) _

.KAE ansökningar (JC)

Placering av överlikviditet (BH)

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

Övriga anmälda frågor

Kyrkoherden informerar (JC)

Kyrkorådets ordförande informerar (BH)

Justerandes

sig/klä
:á Utdragsbestyrkande
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§ 045/20
Ekonomi (JC)

Information
Jesper Cederholm hade en genomgång av det ekonomiska läget gällande både

församlingsverksamheten och begravningsverksamheten.

Årsredovisningen 2019 blev godkänd den 2020-05-18. Auktoriserad revisor, godkänd revisor,
lekmanna revisorerna samt begravningsombudet deltog.

Personalen håller på att jobbamed kommande budget 2021, de jobbar utifrån rådande

omständigheter gällande ekonomin och att det ska vara restriktivtmed utgifterna.

Jesper Cederholm hade genomgång av uppskattad ekonomisk utjämning och intäkter på
skatteunderlagen, för de kommande tre åren.

Ärendebeskrivning
Information om den aktuella ekonomiska situationen.

Justermignatur
W Utdragsbestyrkande
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§ 044/20
Personal (JC)
Information
Genomgång av aktuell personalsituation.
BennyNilsson har sagt upp sin tjänst som kyrkvaktmästare och slutar formellt den 2020-08-

06.
Marie Ohlsson kommer åter efter sin tjänstledighet och börjar den 2020-06-15.
Kim Linghoffbörjar sin säsongsanställning den 2020-06-13.

Arbetsmiljöverket kommer att ha en inspektion under kommande höst.

De har skickat ut frågeformulär som ska vara besvarat innan den 25/8.

PerNilsson är utsedd till arbetsplatsombud och kommer att samarbetamed arbetsutskottet.

Ärendebeskrivning
'

Stående punkt på ärendelistan. Information om och diskussion kring personalfrågor.

Justerand/âøi'ånatur
%“ Utdragsbestyrkande
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§ 046/20
Fastighetsförsäljning (LS, JC, BH)
Information
Köpekontrakt är skrivet på Järstorp 5:1.
Tillträde kommer att ske den 2020-07-01.

Ärendebeskrivning
Redogörelse för försäljning av Järstorp 5:1.

Justeran signatur % Utdragsbestyrkande
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§ 047/20
Valberedningen (LB)

Information
Valberedningen har haft distansmöte med ledamöter och ersättare.

Ligger förslag på ny ersättare för UlfPersson. Aven förslag på att valnämnden ska bestå av 5

ledamöter och 5 ersättare. Detta kommer upp till beslut på kyrkofullmäktige den 2020-06-09.

Ärendebeskrivning
Valberedningen informerar om kommande val av valnämnd.

Juste des signatur g) Utdragsbestyrkande
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§ 048/20
KAE ansökningar (JC)
Information

'

.

Jesper Cederholm gick igenom de KAE ansökningar som vi söktmen fått avslag påmed

motivering om att det krävs nya vård och underhållsplaner på alla våra kyrkor.

Brösarp-Tranås församling ska ansöka om KAE för att upprätta nya vård och

underhållsplaner.

Lena Berndin forslog att Jesper Cederholm ska undersöka om det finns Villkorliga bidrag som

kan användas för att få textilier åtgärdade.
Revisorerna måste kontaktas för att ha kontroll så det inte tas från likviditeten.

Justeran/cäägnatur
#1* Utdragsbestyrkande
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§ 049/20
Placering av överlikviditet

Beslut .

Kyrkorådet beslutade att ge uppdraget åt kyrkoherden, kyrkorådets ordförande, kyrkorâdets
vice ordförande att utreda olika säkra ochmedellånga placeringsalternativ.

Barnkonsekvensanalys _

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

Ärendebeskrivning
Genom fastighetsförsäljningar har församlingen oproportionell överlikviditet. En

likviditetsanalys med hänsyn taget till nybyggnads/ombyggnadsplaner ger vid handen att

dessa pengar bara i liten utsträckning behöver tas i anspråk under 2020.

Beslutsförslag
Att ge uppdrag åt kyrkoherden, kyrkorådets ordförande och kyrkorådets vice ordförande att

utreda olika säkra ochmedellånga placeringsalternativ.

Justeran/âjgnatur
@ Utdragsbestyrkande
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§ 050/20
Försäljning av Lärarbostaden (JC, BH)

Beslut 4

' <

Kyrkorådet beslutade att ge uppdraget åt kyrkoherden att avbryta avstyckningen gällande

Brösarp 88:1 hos Lantmäteriet.
'

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
Avbryta avstyckningen hos Lantmäteriet gällande Brösarp 88:1.

Beslutsförslag
Att ge uppdrag åt kyrkoherden att avbryta avstyckningen hos Lantmäteriet gällande Brösarp
88: l.

Justerand7biÃnatur
i? 5 Utdragsbestyrkande
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§ 051/20
Övriga anmälda frågor

Inga frågor anmälda.

Justerandmlatur

;å g 1% Utdragsbestyrkande
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§ 052/20
Kyrkoherden informerar (JC)

'

Stiftsingenjör Anders Månsson har varit på besök för att ge stöd till att ta ñam åtgärdsplaner
för att spara pengar på de olika byggnaderna. Åtgärder så som Värmekostnader i kyrkorna.

Brösarp-Tranås församling fortsätter att hålla Vår linje och följer (FHMs riktlinjer och fattar

beslut utefter deras riktlinjer.
Den 20/6 börjar vi fira officiella gudstjänster igen, dock ingamässor, så det kommer inte vara

något nattvard.
Fortsättermed öppna kyrkor onsdagar och fredagar hela sommaren.

Morgonandakt istället förmorgonmässa första onsdagen i månaden under sommaren, lite
lättare fika kommer att serveras ute ommöjligt.

Brösarp-Tranås församling möter sina församlingsbor på lite annorlunda sätt i rådande
Corona tider, men finns tillgängliga trots uteblivna och inställda verksamheter.

Inbjudan till konñrmander 2021 har skickats ut.

Öppna kyrkan lockar en hel del besökare och detta är väldigt trevligt.

Justerandes tur 2 Utdragsbestyrkande
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Kyrkorådets ordförande informerar (BH)

Boktips inför stundande semestertider:

0 Den katolska socialläran
0 Fira nattvard

Justerandájnatur%\ Utdragsbestyrkande
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§ 053/20


