Rikssvenska Olaus Petri-församlingen
Protokoll för kyrkorådet i Rikssvenska Olaus Petri församlingen
11.10.2022 kl 18.00

Mötesprotokoll 6/2022

____________________________________________________________________
Tid:

Tisdagen 11 oktober 2022 kl 18:00

Plats:

Konferensrummet / 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 (teams), Marit Ingves, Johan
Koivistoinen-Bohlin, Benita Paqvalén (teams), Niclas Salingre, Kristian
Thulesius, Jan Olov Fors
Övriga närvarande: Nina Nordström
Förhindrade:

Leena Johansson-Rengen

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
Niclas Salingre och Johan Koivistoinen-Bohlin.

Beslut:

Till sekreterare valdes Nina Nordström. Till protokolljusterare valdes
Niclas Salingre och Johan Koivistoinen-Bohlin.

§3
Föregående mötesprotokoll från 6.9.2022
Förslag:

Kyrkoherden läser upp protokollet som gås igenom och
godkänns och läggs till handlingarna.

Beslut:

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

Föredragningslistan godkänns.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes.

§5
Verksamhetsplanen 2023. (bilaga 1)
Förslag:

Verksamhetsplanen för 2023 godkänns. Kyrkorådet föreslår att
fullmäktige fastställer verksamhetsplanen för 2023.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§6
Avskrivningsplan för investeringar
Förslag:

Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige fastställer avskrivningsplanen
enligt följande: kyrkobyggnadens renovering skall avskrivas på 30 år och
prästgårdens renovering skall avskrivas på 25 år.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§7
Genomgång och godkännande av budgeten 2023. (bilaga 2)
Förslag:

Budgeten godkänns. Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige fastställer
budgeten för år 2023. Underskottet skall balanseras med avkastning
från placeringar. Kyrkorådet föreslår att kyrkofullmäktige fastställer
budgeten så att den är bindande på nettonivå.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§8
Skatteprocenten.
Förslag:

Kyrkorådet föreslår för kyrkofullmäktige att skatteprocenten för år 2023
fortsättningsvis skall vara 1%.

Beslut:

Beslöts enligt förslag
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§9
Stenbeläggningen som ny investering.
Förslag:

Att förnyandet av stenbeläggningen framför kyrkan behandlas som en
egen investering inkommande år (2023) och att överskottet från
kyrkobyggnadens renovering 26.000€ reserveras för ändamålet.

Beslut:

Beslöts enligt förslag.

§10
Övriga ärenden.
-

-

-

Kyrkofullmäktigemötet som ursprungligen planerats till 10.1.2023, flyttas till
tisdagen 17.1.2023 kl 18.00.
100-års jubiléet: 64 personer anmälda till Hanaholmens seminarium. 62 personer
anmälda till middagen. Påminnelse om middagens betalning skickas ut imorgon.
Hanaholmen vill ha 20-30st av vår jubileumsbok.
Svenska Gillet har betalat Grönbacka trädgård 2175,34€ för arbete som gjorts på
innergården och bakgården. Detta är en 100-års gåva av Svenska Gillet till
församlingen
TV-gudstjänsten den första advent kommer att ske klockan 12.00.

11.10.2022

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

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

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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