
Svenska ky rkan' 
MELLÖSA FÖRSAMLING 

Protokoll fört vid sammanträde med 
Mellösa kyrkoråd tisdagen den 3 mars 2020 
i Mellösa församlingshem 

§ 13:2020 

Sörml. Sparbank 

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

§ 14:2020 Upprop Ordinarie ledamöter: Angelika Lövgren, Bertil Andersson, 
Kristina Lundgren, Birgitta Andersson, Jörgen Isaksson, Nils Johansson, Margaretha Mannfeldt, Carina Olsson och Anne-Christine Yström Går in som ordinarie ledamot: 
Ersättare: Anita Andersson, Hans Andersson, Claes Arvidsson, 
Tuula llvonen, och Bengt Karlsson 
Anmält förhinder: Anders Hammarqvist, och Kjell Helmersson 
Frånvarande Anders Hermansson 
Övriga: Örjan Edman (sekt), 

§ 15:2020 Dagordning Dagordningen godkänns eñer tillägg av punkterna 15 h, konvent i Flen 
§ 16:2020 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protoko väljs Nils J 0 ansson d somovan ' 

A 
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Angelika Lövgren / 0 rande OMan / sekreterare 

Justeras 

;fr [gi x :; 
Nils Johansson 

Genomgång av fg. 
§ 17:2020 rotokoll Protokollet lades till handlingarna. 

DELGIVNINGAR 
§ 18:2020 Verksamhets- Verksamhetsberättelse har inkommit från Mellösa kyrko-och berättelse hembygdskör Årets resultat 8954 kronor som överförs i eget kapital. Kyrkokören (F 2020-12) 

Årsbesked från Årsbesked 2019 har inkommit från Sörmlands Sparbank gällande våra fonder. Konto 10715329-8 har ett marknadsvärde på 678785,45. Konto 10715503-3 har ett marknadsvärde på 482871,14. Personalärenden 
§ 19:2020 

Håkan Lundgren har inkommit med sin uppsägning. (F 2020-9) Slutar 2020-07-31. Avtackning kommer att ske i samband med gudstjänsten i Mellösa kyrka den 2020-06-07, ldockan 1 1.00, med gemensamt fika eñeråt. 

Sista anmälan till tjänsten som kyrkogårdsforeståndare var 2020-02-24. 19 stycken har anmält sitt intresse. Arendet kommer att behandlas på ett extra kyrkoråd den 18 mars klockan 18.00 i Kyrkans hus.
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MBL-förhandl. § 20:2020 
MBL-förhandling måste ske innan sökande kan meddelas besked om 
anställning 

§ 21 :2020 
Delegeringar Inget att rapportera. 
Beslutsärende § 22:2020 
Avgifter borgerliga Kyrkorådet beslutar att föreslå kyrkofullmäktige 

ATT 500 kronor ska debiteras vid hyra av bårtäcke i samband med 
borgerliga begravningar. 

Guidning Mellösa § 23:2020 
kyrka Kyrkorådet beslutar 

ATT Bertil Andersson ska delges uppdraget att ansvara och 
sammanställa vilka som ska hjälpa till med guidning under sommaren 
2020 i Mellösa kyrka. 

Diskmaskin § 24:2020 
Mellösa Kyrkorådet beslutar 
församlingshem ATT en diskmaskin till Mellösa församlingshem kan inhandlas för ca 

30.000. Kn 
Omklädnad stolar § 25:2020 

Kyrkorådet beslutar 
ATT nytt tyg och stoppning till 14 stolar i köket i Sockenstugan kan 
göras till en kostnad av ca 7000 kronor. 

Revidering av 
underhållsplan 

§ 2622020 
Kyrkorådet beslutar 
ATT offerten från Svensk Klimatstyrning med ett takpris på 48750 kr 
exkl. moms, gällande revidering av underhållsplanen för Mellösa kyrka 
ska antas och att kyrkoantikvariskersättning ska sökas för detta. (KAE 
2020-1) 

Övriga ärenden 
Information i 
församlingsbladet 
gällande VAL 2021 

Underhållsplan 

Lokalförsörjnings- 
plan 

Toalett 
församlings- 
hemmet 

Kontroll Gjutaren 

Sommarjobb KG 
sommaren 2020 

§ 2722020 
En grupp bestående av Bertil Andersson, Anders Hermansson, Carina 
Olsson, Kristina Lundgren, Angelika Lövgren och Jörgen Isaksson ska 
träffas den 18 mars och fundera kring vilken information och när den 
ska distribueras i församlingsbladet. 

Undersökning av fastigheterna har påbörjats och en underhållsplan ska 
tas fram för respektive fastighet. 

län första projektgrupp har skapats bestående av Anne-Christine Yström, 
Oljan Edman och Maj-Britt Egrér. 

Toaletten på övervåningen i försarnlingshermnet har under en längre tid 
lår haft problem med avloppet. En reparation skulle kräva en större 
insats med ett stambyte. Det har framkommit behov av mera förråd i 
församlingshemmet, så därför har allt i rummet tagits bort och avlopp 
och vattenledningar har pluggats. Utrymmet kan därefter utnyttjas som 

förråd/ag verksamheterna. 
p / 

Flens milj öinspektör har aviserat om kontroll av Gjutarens kök. 

Ett flertal ansökningar har inkommit om att sommarjobba i 
församlingen. Utvärdering pågår med hänsyn tagit till ålder och 
erfarenhet.
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Spagettikväll 

Konvent 11/3 

Spagettikvällarna kommer att rikta sig till föräldrar med barn, äldre barn 
och andra vuxna. Beräknad kostnad 30-40/vuxen. Ska undersökas om 
det finns möjlighet att någonstans placera en soffgrupp. 

En inbjudan till konvent har inkommit. 11/3, 18.30-20.30, Flens 
församlingshem. Biskop emeritus Jonas Jonson föreläser om sin bok 
”Missionärema”, 
Anmälan till A-C senast fredag den 6 mars. Jonas J, Flens 
församlingshem 

Mötets avslutande 
§ 28:2020 

Ordförande förklarar mötet avslutat klockan 20.25. 
Justering kun-ort genom anslag på pastoratets anslagstavla 2020-03-10 

ä 5715“/


