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Kyrkhults församling
Kyrkofullmäktige
Protokoll 2015-11-11
Plats: Församlingshemmet
Tid: 19.00-19.45
Närvarande: 14 ordinarie ledamöter
1 ersättare Lena Segaeus-Hult
Frånvarande: Vivianne Ohlson
Pär-Ola Lindström
Ann Rajalampi

ers. Gun-Britt Johnsson
ers. Ingrid Karlsson
ers. saknas

§ 258. Öppnande
Ordförande Ingrid Brånsjö hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat.
§ 259. Meddelande om ny sammanräkning
Ordförande föredrog protokoll från stiftsstyrelsen om ny sammanräkning efter Emilia
Alvarsson. Ny ersättare: Gert-Ingvar Ottosson. Ny sammanräkning även efter Käthy Nilsson.
Ny ledamot: Börje Karlsson. Ny ersättare: Göran Nilsson.
§ 260. Justering
Till att justera dagens protokoll valdes Lena Segaeus-Hult & Jan-Anders Håkansson.
Tid för justering: onsdagen den 18 november kl. 10.00 på församlingsexpeditionen.
§ 261. Budget för år 2016
Församlingens ekonom Jessica Magnstedt presenterade kyrkorådets förslag till budget för år
2016.
Kyrkofullmäktige beslöt att fastställa det framlagda budgetförslaget (bil.) enligt följande:
Kyrkoavgift för församlingstillhöriga: 1,12 kr/skattekrona (oförändrad)
Begravningsavgift för i församlingen bokförda: 0,40 kr/skattekrona (höjning från 0,38)
Totalt: 1,52 kr/skattekrona för församlingstillhöriga.
I beslutet ingår:
att kantorstjänsten budgeteras med 90 % under 2016,
att husmorstjänsten budgeteras med 70 % under 2016,
att en tjänst inom barn- & ungdomsverksamheten budgeteras med 50 % för
vårterminen 2016,
att investeringar planeras för totalt 225 000 kr under 2016.
§ 262. Sammanträdesdagar för kyrkofullmäktige 2016
Beslöts att kyrkofullmäktige håller sina ordinarie sammanträden under 2016 onsdagarna
25 maj och 9 november.
§ 263. Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden 2016
Annonsering av kyrkofullmäktiges sammanträden under 2016 ska ske
dels genom personliga kallelser,
dels genom kungörelse på församlingens anslagstavla.
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§ 264. Tidningsprenumerationer och almanackor 2016
Beslöts om tidningsprenumerationer och almanackor för 2016:
att ledamöter och ersättare i kyrkofullmäktige, ledamöter och ersättare i kyrkorådet,
församlingens revisorer samt församlingens kyrkvärdar erbjuds almanackor samt
prenumeration av Kyrkans tidning eller tidningen Kyrka och Folk för en kostnad om
100kr/år;
att prenumeration på Kyrkans tidning sker till kyrkogårdsexpedition och
församlingsexpedition;
att kyrkans anställda erbjuds almanackor och prenumeration av Kyrkans tidning eller
annan tidning/tidsskrift för motsvarande kostnad med anknytning till tjänsten;
att prenumeration av tidningen Ducatus (Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation)
sker till församlingsexpedition/församlingens ekonom, kyrkogårdsexpedition,
församlingens revisorer samt kyrkorådets ordförande;
att prenumeration av tidningen Kyrkogården sker till Kyrkogårdsexpeditionen
att prenumeration av tidningarna Dagen, Kyrka och Folk samt SPT (Svensk
Pastoraltidsskrift) sker till församlingsexpeditionen.
Samtliga prenumerationer samt beställning av almanackor ombesörjs av Jessica
Magnstedt.
§ 265. Val av ny ledamot och ny ersättare i kyrkorådet
Ärendet bordlades till nästa sammanträde.
§ 266. Entledigande av uppdrag
Ronny Nilsson meddelade att han begär entledigande från sina uppdrag i kyrkofullmäktige
och kyrkoråd from 20160101.
§ 267. Val av godkänd revisor
Baker Tilly Sydost och Mats Jönsson valdes till revisor för perioden 2016-2017.
§ 268. Information. Avslutning
Följande information lämnades:
-Jan Ottosson informerade om julbuffén på Tulseboda Brunn 2 december kl 18 samt om
sammanläggningsplanerna med Jämshögs församling.
Ordförande tackade ledamöterna för visat intresse och önskade God jul och Gott nytt år och
avslutade sammanträdet.
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Kyrkhult dag som ovan
…………………………….
Ingrid Brånsjö, ordförande

………………………..............
Jessica Magnstedt, sekreterare

Justeras:
……………………………
Lena Segaeus Hult

………………………………
Jan-Anders Håkansson

Justeringen tillkännagiven i laga ordning 2015-11-19
………………………………………………………
Ingrid Brånsjö

