Rikssvenska Olaus Petri-församlingen
Protokoll för kyrkorådet i Rikssvenska Olaus Petri församlingen
22.3.2022 kl 18.00

Mötesprotokoll 2/2022

____________________________________________________________________
Tid:

Tisdagen 22 mars 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: Ordinarie medlemmar: Mikael Carlson, Marit Ingves, Leena
Johansson-Rengen, Johan Koivistoinen-Bohlin, Benita Paqvalén,
Niclas Salingre, Kristian Thulesius, Jan Olov Fors
Övriga närvarande: Nina Nordström
Förhindrade:
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
Benita Paqvalén och Johan Koivistoinen-Bohlin.

Beslut:

Till sekreterare valdes Nina Nordström. Till protokolljusterare valdes
Benita Paqvalén och Johan Koivistoinen-Bohlin.

§3
Föregående mötesprotokoll från 27.1.2022.
Förslag:

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

Beslut:

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.
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§4
Godkännande av föredragningslistan
Förslag:

Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5
Behandling och godkännande av bokslutet och verksamhetsberättelsen 2021.
(bilaga 1)
Förslag:

Bokslutet och verksamhetsberättelsen behandlas och godkänns.
Kyrkorådet besluter att förelägga bokslutet för kyrkofullmäktiges
fastställande. Till nästa verksamhetsberättelse skall även statistik över
gudstjänster och förrättningar inkluderas.

Beslut:

Beslöts enligt förslag

§6
Alternativa placeringar. Kristian T. redogör för vad de alternativa placeringarna
innebär.
Förslag:

Kyrkorådet besluter att vi bör gå in för att diversifiera risken för våra
placeringar och därmed gå in för alternativa placeringar.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§7
Kyrkoherdens dispositionsrätt gällande ekonomin.
Förslag:

Att kyrkoherden har dispositionsrätt på enskilda inköp för en summa upp
till 6000€.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§8
Rapport om 100-års jubiléet.
Marit I. rapporterar om planeringen av jubiléet. Ifall någon har förslag på personer
som bör bjudas in så skall man skicka namnet på personen till kansliet. Bilder från
olika evenemang i prästgården genom tiderna efterlyses. Marit har också besökt
ambassaden; de var intresserade av samarbete och kommer även möjligtvis behöva
låna våra utrymmen under ambassadens renovering. Festgudstjänsten blir max
1,5h lång. Stommen blir en vanlig högmässa. George Parris skall leta reda på en
svensk mässa som skall vara den musikaliska stommen. Stenius musik skall finnas
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med. Ansvaret mellan prästerna har fördelats (2 biskopar, en kvinnlig präst från
Sverige, Jan Olov). Ett längre diktverk har hittats som är skrivet av Joel Rundt till
kyrkans invigning, och en del av verket kommer att användas under
festgudstjänsten. George P. och Olli S. kommer att vara klara med detaljplaneringen
för musiken innan påsk, och kommer att ansöka om tilläggsmedel för att kunna ha
utomstående musiker under festgudstjänsten. Budgeten är stram, det finns inte
utrymme för extra utgifter. Tidtabellen för festdagen ser för tillfället ut enligt bilaga 2.
Beslut:

Noteras till kännedom.

§9
Övriga ärenden.
-

-

-

Ebba Witt Brattström kommer imorgon 23.3 och håller presentation. En värd för
kvällen skulle behövas, olika alternativ diskuterades men ingen hade möjlighet
pga tidtabeller.
Johan K-B informerar:
o Har ingått avtal med ParkkiPate gällande parkeringsövervakningen. Vi
väntar ännu på skyltar och parkeringstillstånd.
o Prästgårdens renoverings budget ser ut att hålla.
o Renovering av tvättstuga och lagerutrymmet väntar ännu på att kyrkans
och prästgårdens renoveringsbudgeter kan stängas så att vi ser vilka
medel som finns kvar.
o Temperaturen i utrymmena skall följas upp. Nu har det funnits klagomål
på att det känns kyligt, men en höjning av temperaturen innebär stora
kostnader.
o Wifi-nätet fungerar nu i stora delar av fastigheten.
o Utrymningsplanen finnas nu uppsatt i alla offentliga utrymmen.
Trots att restriktionerna har inhiberats så skall handsprit och ansiktsmasker
finnas tillgängliga vid gudstjänster och evenemang.

Mötet avslutades 19.29.

22.3.2022

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

-------------------------------------------Mötessekreterare
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Justeras:

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

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

Anvisningar för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

Jag intygar, att protokollet framlagts till påseende ………………... - ……………. 22 ………. under
pastorskansliets öppettider.
Jan Olov Fors
kyrkoherde
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