Rikssvenska Olaus Petri-församlingen
Mötesprotokoll för kyrkorådet i Rikssvenska Olaus Petri församlingen
27.1.2022 kl 18.00

Protokoll 1/2022

____________________________________________________________________
Tid:

Torsdagen 27 januari 2022 kl 18:00

Plats:

Brasrummet / via Teams

Kallade:

Ordinarie medlemmar: Mikael Carlson, Marit Ingves, Leena
Johansson-Rengen, Johan Koivistoinen-Bohlin, Benita Paqvalén,
Niclas Salingre, Kristian Thulesius, Jan Olov Fors
Övriga: Nina Nordström

Närvarande:

Kristian Thulesius, viceordförande, mötesordförande
Mikael Carlson (Teams), ordinarie medlem
Marit Ingves (Teams), ordinarie medlem
Leena Johansson-Rengen (Teams), ordinarie medlem
Johan Koivistoinen-Bohlin, ordinarie medlem
Benita Paqvalén (Teams), ordinarie medlem
Jan Olov Fors, kyrkoherde, ordinarie medlem
Rainer Lauramo (Teams), suppleant
Övriga:
Nina Nordström (Teams), mötessekreterare

Förhindrade:

Niclas Salingre, Gunnar Salingre

Föredragande: Kristian Thulesius

§1
Mötets öppnande och beslutsförhet
Förslag:

Ordföranden öppnar mötet som konstateras vara beslutfört.

Beslut:

Mötesdeltagarna beslöt att mötet är lagenligt sammankallat och
beslutsfört.

§2
Val av mötessekreterare och protokolljusterare
Förslag:

Till sekreterare väljs Nina Nordström och till protokolljusterare väljs
Leena Johansson-Rengen och Marit Ingves.

Beslut:

Till sekreterare valdes Nina Nordström. Till protokolljusterare valdes
Leena Johansson-Rengen och Marit Ingves.
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§3
Föregående mötesprotokoll från 14.12.2021.
Förslag:

Kyrkoherden läste upp protokollet som gicks igenom och
godkändes och lades till handlingarna.

Beslut:

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§4
Godkännande av föredragningslistan
Förslag:

Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5
Vaktmästare/husmorstjänsten.
Presentation av ansökningarna och intervjuerna.
Förslag:

Arbetsgruppen som intervjuat kandidaterna föreslår att Roger Johansson
väljs till vaktmästare/husmorstjänsten.

Beslut:

Godkändes enligt förslag.

§6
Parkeringsövervakning (bilagor 1-3). (Johan K-B föredrar)
Förslag:

ParkkiPates offert godkänns och avtal ingås med dem. Johan för
ärendet vidare.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§7
Lägesrapport för renoveringen. (Johan K-B föredrar)
Johan rapporterade om problem med internet och Elisa. I övrigt är prästgårdens
renovering så gott som färdig. Renoveringen av hyresgästernas lägenhet har
påbörjats på måndag. Hyresgästernas spis kommer att förnyas. Vissa
överraskningar har vi stött på under renoveringen men som det nu ser ut så torde
budgeten hålla. Ventilationen har täppts till för ett antal år sedan och måste nu
öppnas för att fastighetens ventilation skall fungera som den bör. Det kräver också
att ventilationen sotas/rensas. Detta förorsakar en tilläggskostnad på ca 8000€.
Beslut:

Noteras till kännedom.
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§8
Renovering av tvättstuga och lagerutrymme. (Johan K-B föredrar)
Lagerutrymmet kan göras med en rätt så knapp budget, vi har en del virke som kan
användas för detta ändamål. Johan håller i trådarna gällandet lagerutrymmets
ombyggnad.
Gällande tvättstugans renovering (dusch och bastu) måste vi se över hur ekonomin
för de två andra renoveringarna ser ut.
Förslag:

Johan K-B, Jan Olov F. och Nina N. ser tillsammans över ekonomin för
de två andra renoveringarna och kollar om det finns medel för både
dusch och bastu.

Beslut:

Beslöts enligt förslag

§9
Energiuppföljning (bilaga 4). (Johan K-B föredrar)
Granlund har gett offert på ett fastighetsprogram/husdagbok. Programmet innehåller
bl.a. felrapportering, kostnadsövervakning (el/uppvärmning), det lagrar
kontaktuppgifter osv. Det är ett effektivt verktyg för att sköta och följa upp
fastigheten.
Förslag:

Johan går vidare och undersöker Granlunds husdagbok. Ifall han tycker
att det är lämpligt för våra behov så kan Jan Olov ge tillstånd till
införskaffande av programmet. Johan kollar också möjligheten till
jordvärme.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§10
Reparationsplan 2022 (bilaga 5). (Johan K-B föredrar)
Förslag:

Reparationsplanen godkänns för 2022. Större, icke-budgeterade utgifter
måste gå via kyrkorådet och fullmäktige.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.
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§11
Annonsering i Kyrkpressen.
En församlingsmedlem har kontaktat Kristian med frågan huruvida vi kunde
annonsera i Kyrkpressen. Kyrkpressen har erbjudit annonsutrymme på ”insidan” för
1€/spaltmillimeter.
Förslag:

Vi annonser i Kyrkpressen då vi har extra evenemang eller tillställningar
på kommande.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§12
Övriga ärenden.
-Fondförvaltarmötet 9.2. kl 18.000 blir av som hybridmöte. Evli börjar kl 18.00 och
sedan fortsätter Aktia ca 19.30. Nina skickar ut placeringsrapporterna till alla
förtroendevalda på förhand.
-Nina har blivit kontaktad av Kyrkans arbetsmarknadsverk som påpekat att
prestationstillägget till personalen som skrivits in i kollektivavtalet från och med 2020
inte är ett frivilligt tillägg så som vi har tolkat det. Därmed måste vi nu betala ut det
retroaktivt till de som för tillfället är anställda av församlingen. Vi talar om en total
summa på ca 3000€. Nina sköter saken vidare.

27.1.2022

--------------------------------------------------Vice ordförande
Kristian Thulesius

-------------------------------------------Mötessekreterare

Justeras:

---------------------------------------------------

-----------------------------------------

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.
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Jag intygar, att protokollet framlagts till påseende ………………... - ……………. 22 ………. under
pastorskansliets öppettider.
Jan Olov Fors
kyrkoherde
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This documents contains 5 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida
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representative
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representant
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