Agricola svenska församlings församlingsråd
Beslutsförteckning
Möte 4/2020 15.6.2020
§ 41 Mötet öppnas
Ordförande öppnade mötet
§ 42 Mötets laglighet och beslutsförhet
Församlingsrådet konstaterar de närvarande, samt att mötet är lagenligt sammankallat och
beslutfört.
§ 43 Val av protokolljusterare samt rösträknare
Britta Dromberg och Görel Engström och valdes till protokolljusterare. Församlingsrådets
protokoll granskas elektroniskt eller i församlingskansliet i Lovisa. Det granskade protokollet
hålls till påseende i församlingskansliet i Lovisa under tiden 22.6-23.7.2020.
Eftersom församlingskansliet inte är öppet, ber vi dig vänligen att ta kontakt med
församlingskansliet per tfn 044 722 9200.
§ 44 Godkännande av mötets arbetsordning
Föredragningslistan godkänns som mötets arbetsordning.
§ 45 Utlåtande angående försäljning av Pernå prästgård
Församlingsrådet ber fastighetschefen och ekonomichefen att göra en grundlig utredning
gällande kostnader för att uppdatera fastigheterna så att de kunde nyttjas för lägerverksamhet
men också för andra verksamhetsformer. Utredningen ska innehålla bl.a. följande information:
Vad kostar det att uppdatera fastigheterna? Vad kostar de löpande kostnaderna före och efter
uppdateringen? Vad finns det för möjligheter att få understöd från Kyrkostyrelsen och andra
organisationer? Och vilka inkomster kan man få genom att hyra ut fastigheterna till andra
aktörer?
Hur stora kostnader blir det för församlingarna att hyra in sig i andra lägergårdar? Vad blir
skillnaden mellan dessa två?
Finns det andra lägergårdar man kan göra avtal med så att kostnaderna eventuellt kan bli
mindre? Utredningen bör göras i samråd med anställda från båda församlingarna.
Församlingsrådet ber cheferna bekanta sig med det sammanställda material som finns som bilaga
till ärendet.
§ 46 Utse program- och säkerhetsansvariga för läger och klubbar
Församlingsrådet beslöt att utse de anställda som program- och säkerhetsansvariga samt program
och säkerhetsansvariga lägerföreståndare som fanns föreslagna i bilagan.
§ 47 Sekretessbelagt ärende
§ 48 Övriga ärenden
Inga övriga ärenden

§ 49 Informationsärenden
Antecknades för kännedom.
§ 50 Mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet

