Kyrkofullmäktige
Protokoll 2014-11-06
Plats:

Kyrkans Hus - Sjömansgården

Tid:

Kl. 18.00 – 19.50.

Närvarande:

Enligt bifogade närvarolista.

Sammanträdet inleds av Anders Ekhem med en betraktelse och bön.

Ordföranden hälsar alla välkomna och förklarar
sammanträdet öppnat.
Anmäles att Stiftsstyrelsen utsett Liselotte Persson till ny
ledamot och Ann-Margret Svensson till ny ersättare i
Kyrkofullmäktige.

Sekreteraren förrättar upprop, se närvaroförteckning.

Kyrkofullmäktige beslutar
att utse Mikael Larson och Helén Persson till rösträknare
och att jämte ordföranden justera dagens protokoll
fredagen den 14 november kl.15.00.

Claes Block yrkar i enlighet med Valberedningens förslag att
Kyrkofullmäktige skall utse till ny ordförande i Limhamns
församlingsråd Ingrid Ludwig, till ny ledamot i
församlingsrådet i St Johannes församling Mira Markovinovic
och till ny ledamot i församlingsrådet i Limhamns församling
Christel Rosenberg. Vidare anmäls att en ersättare i
församlingsrådet i Limhamns församling hålls vakant.
Kyrkofullmäktige beslutar i enlighet med Valberedningens
förslag
att utse Ingrid Ludwig till ordförande i församlingsrådet i
Limhamns församling,
att utse Mira Markovinovic till ledamot i församlingsrådet i St
Johannes församling och
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att utse Christel Rosenberg till ledamot i församlingsrådet i
Limhamns församling.

Anders Ekhem beskriver genomförandet av förändringen av
kyrkan i Malmö till ett pastorat och de nya uppgifterna för
verksamhetsråd och församlingsråd.

Kansliet har gjort en översyn av Representations- och
uppvaktningsreglementet.
Under överläggningen yrkar Claes Block att Kyrkofullmäktige
fastställer reglementet för Malmö Pastorat.
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Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att fastställa reglemente för representation och uppvaktning.

Kyrkorådet har uppdragit åt kansliet att ta fram ett underlag
för renovering, ny- och återuppbyggnad av orgeln i St Petri
kyrka. Nu föreligger en projektplan med kostnadskalkyl.
Kyrkorådet begär att Kyrkofullmäktige anslår medel för
genomförande av projektet.
Ingrid Petersson yrkar bifall till framställningen med tillägget
att inkomna offerter skall hålla sig inom angiven
kostnadsramar.
Sven Rosén yrkar avslag på Ingrid Petersons yrkande.
Claes Block bifaller Ingrid Peterssons yrkande och avslag
på Sven Roséns yrkande.
Anna Brandoné yrka bifall till Ingrid Peterssons yrkande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad och ordföranden
ställt framställda yrkanden under proposition beslutar
Kyrkofullmäktige
att anslå 7 000 tkr för 2015, 5 000 tkr för 2016 och 3 324 220
kr för 2017 och
att inkomna offerter skall hålla sig inom dessa
kostnadsramar.
Sven Rosén anför reservation mot beslutet.
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2001 beviljade Samfällda kyrkofullmäktige ett lån om 1 000
tkr till Stadsmissionen i Malmö i samband med ombyggnad
av fastigheten Malmö David 37. Lånet omsätts årligen utan
krav på amortering. Räntan erläggs kvartalsvis i efterskott.
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Till följd av ett stort underskott 2013 och trots genomförda
åtgärder ett befarat underskott 2014 kommer stiftelsens eget
kapital att vara förbrukat. Skånes Stadsmission har nu
ansökt om att det lån om 1 000 tkr som Kyrkofullmäktige i
Malmö beviljat stiftelsen skall omvandlas till stiftelsekapital.
Sedan överläggningen förklarats avslutad beslutar
Kyrkofullmäktige
att som gåva till Skånes Stadsmission avskriva lånet om
1 000 tkr.
Föreligger Kyrkorådets förslag till budget 2015 med
ekonomisk plan för 2016 och 2017.
Claes Block yrkar att Kyrkofullmäktige skall bifalla Kyrkorådets
förslag.
Sven Rosén yrkar avslag på Claes Blocks yrkande.
Ingrid Petersson, Peter Hemminger och Christer Bengtsson
yrkar bifall till Kyrkorådets förslag.
Claes Block yrkar avslag på Sven Roséns avslagsyrkande.
Sedan överläggningen förklarats avslutad och ordföranden
ställt proposition på framställda yrkanden beslutar
Kyrkofullmäktige
att räntekompensation till verksamheten Frivillig gravskötsel
under 2015 skall utgå i enlighet med Kyrkokansliets
fastställda beräkningsmodell (genomsnittlig reporänta
minus 0,25 procentenheter),
att anslå 2 700 tkr till Kyrkorådets förfogande,
att fastställa kyrkoavgiften för 2015 för tillhöriga inom Malmö
Pastorat till oförändrat 0,75 kr per skattekrona,
att föreslå Kammarkollegiet att fastställa begravningsavgiften
inom Malmö Pastorat för 2015 till oförändrat 0,23 kr per
skattekrona,

§ 53
Budget 2015
Dnr

3

2014-11-06

att godkänna Kyrkorådets förslag till investeringsram för
2015 för nya investeringar 2015 med 42 916 tkr och att
förnya tidigare fattade investeringsbeslut där arbetet inte
är slutfört än, där summan uppgår till 3 275 tkr, vilket ger
en total investeringsvolym för 2015 om 46 191 tkr samt
att ge Kyrkorådet mandat att göra omdisponeringar inom
investeringsramen samt
att godkänna Kyrkorådets förslag till resultatbudget,
balansbudget och kassaflödesbudget samt ekonomisk
plan för 2016 - 2017.
Mot beslutet anförs reservation av Sven Rosén.

Föreligger förslag till sammanträdestider för 2015.
Kyrkofullmäktige beslutar
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Kyrkofullmäktige 2015
Dnr

att fastställa sammanträdestider för 2015 i enlighet med
upprättat förslag.
Ordförande erinrar om fullmäktiges avslutning för året den 24
november 2014 kl. 18.00 i Limhamns församlingshus.

Ordföranden konstaterar att inga uppdrag finns upptagna i
loggboken.
Claes Block informerar:
- Med Kyrkofullmäktiges beslut kan nu tillbyggnaden av
verkstadsbyggnad och garage komma igång;
- Open Skåne (tidigare Social cohesion) har nu funnit
effektiva former;
- Kyrkorådet har avsatt 200 tkr till Svenska kyrkans
internationella arbete för Ebolasmittade;
- I samband med renovering av St Pauli kyrka kommer
den att hållas stängd och verksamheten förläggs till
församlingshemmet;
- Pastoratets ledningsgrupp har beslutat att i stället för
julklappar till personalen skänka medlen till Svenska
kyrkans internationella arbete för krigsdrabbade barn –
Kyrkorådet har beslutat att avsätta motsvarande
belopp.
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Ordföranden avslutar sammanträdet.
Efter sammanträdet sjungs gemensamt Sv. Psalm 743 vers
1 – 5.

§ 58
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avslutande

Vid protokollet
Peter Ludwig
Justeras
Per Lilja
Mikael Larsson
Helén Persson
Anmälan att protokollet justerats 2014-11-14 har anslagits på pastoratets anslagstavla
2014-11-14 betygar
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