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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkorådet

§11
Anmä]ningar

Kyrkorådet beslutar

att anteckna följande anmälda handlingar.

1. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden. protokoll 2014-01-23

2. ÖMSA-styrgruppen, minnesanteckningar 20 14-02-04

3. Distriktsrådet i Kyrkbyn-Älvstranden. protokoll 2014-02-13

4. Distriktsrådet i Länsmansgården, protokoll 2014-03-16

5. Arbetsutskottet, protokoll 20 14-03-1 1

6. Kyrkoherden, beslut om utbetalning från gåvomedel 2014-03-20

§12
Översyn av instruktionerna för Distriktsrådet

Kyrkorådet beslutar

att tillsätta en arbetsgrupp enlig bilaga “Översyn av distriktsråden i Lundby
församling”.

att välja Lillemor Jervhäll, Sten Dereman och Anders Westerberg till ledamöter i
arbetsgruppen.

att förlänga förordnandena som Distriktsrådsordförande i Tolereds,
Biskopsgårdens och Länsmansgårdens distrikt till dess att en översyn av
instruktionerna för Distriktsrådet har gjorts.

§ 13
Information om deltagandet i huvudgudstjänster 1 distrikten 2013 med
Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om deltagandet i huvudgudstjänster i distrikten
2013 dock utan Göteborgsindex då dessa siffror ännu inte finns tillgängliga.
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§14
Information om döpta 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om döpta 2013 dock utan Göteborgsindex då
dessa siffror ännu inte finns tillgängliga.

§15
Information om konfirmerade 2013 med Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om konfirmerade 2013 dock utan
Göteborgsindex då dessa siffror ännu inte finns tillgängliga.

§ 16
Information om befolkning, medlemmar, inträden och utträden 2013 med
Göteborgsindex

Sara Sandelin lämnar information om befolkning, medlemmar, inträden och
utträden 2013 dock utan Göteborgsindex då dessa siffror ännu inte finns
tillgängliga.

§17
Information om kostnader och intäkter januari—mars 2014

Jan Lilja lämnar information om kostnader och intäkter under perioden januari—
mars 2014 samt en prognos för helåret 2014.

§18
Förnyelse av mitjödiplomeringen

Kristian Lillö lämnar information om förnyelsen av miljödiplomeringen.

§19
Ordföranden informerar

Annika Johansson lämnar information om att:
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• Malte Segerdahl har avsagt sig sin plats i kyrkorådet pga. flytt. Kyrkorådet
framför sitt varma tack för hans mångåriga insatser. Vid kyrkoftiflmäktiges
möte i början av hösten kommer fyllnadsval till kyrkorådet att göras.



• Annika Johansson, Axel Hanson och Kristian Lillö har träffat biskopen för
att tala om den kyrkliga strukturen i Göteborg framöver.

• Ideellt Forum kommer att hållas första helgen i oktober.

§ 20
Kyrkoherden informerar
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Kristian Lillö lämnar information enligt bilaga.
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Översyn av distriktsråden i Lundby församling

För översynen av distriktsråden bör en arbetsgrupp utses. Arbetsgruppen föreslås innehålla tre
lekmän och kyrkoherden (som kan delegera uppgiften) och ska arbeta med de områden som
anges nedan.

Lekmännen utses av varsin nomineringsgrupp och ska vara erfarna från distriktsrådsarbete.
Samtal behöver föras emellan grupperna för att få spridning fiån tre olika distrikt. De ska
dessutom gärna ha skiftande erfarenheter av distriktsrådsarbete. Gruppen utser inom sig en
sammankallande. För att kontakterna mellan kyrkorådet och denna arbetsgrupp ska bli
smidiga meddelar arbetsgruppen Arbetsutskottet vem som utsetts till sammankallande.

Kyrkorådets förväntningar på distriktsråden och distriktsrådens uppgifter enligt
instruktionen och delegationsordningen

Behöver den nuvarande instruktionen och delegationsordningen kompletteras?

Ska distriktsråden även framöver i huvudsak ha en rådgivande roll?

Behöver delegationsordningen förändras?

Frågor som distriktsråden ägnar sig åt

Vilka frågor har distriktsråden hittills ägnat sig åt och hur har dessa initierats?

Finns det några frågor som distriktsråden kan uppmärksamma mer?

Vilka konkreta frågor kan kyrkorådet ge distriktsråden i uppdrag att arbeta med?

På vilka sätt har distriktscheferna varit involverade i distriktsrådens arbete?

Utbildning som distriktsråden kan behöva

Vad skulle distriktsråden behöva utbildning i?

Finns det något annat stöd som skulle underlätta och utveckla distriktsrådens arbete?

Rekrytering och val till distriktsråd

Behöver rekryteringen av nya ledamöter underlättas?

Kan ordningen med nominering vid Öppet forum och val av ledamöter och av
distriktsordförande i kyrkorådet förbättras?



Tidsplan

Gruppens arbete kan delas upp i tre delar:

Problemanalys
Formella förändringar (riktlinj er/delegation)
Praktiska förändringar (utbildning/nya arbetssätt)

För att göra gruppens arbete så effektivt som möjligt går dessa delar omlott enligt:

Inför AU-möte 20 maj 2014

Presentera hur långt man kommit kring frågeställningarna. Vilka nötter är svårast att knäcka?
Ta input från kyrkorådet kring det man behöver.

Inför AU-möte 23 september 2014

Presentera vilka förändringar man vill se i distriktrådens arbete/instruktion och få OK från
kyrkorådet på det. Initiala idéer kring implementation av förändringarna som kyrkorådet kan
ge input på.

Inför AU-möte 18 november 2014

Presentera en plan för vad som ska genomföras i form av utbildning, forum eller liknande.



Kyrkorådet 2014-04-05

Kristian Lillö
Kyrkoherde-rapport

Gemensam bön

- Vi vill aldrig avtrubbas, och min önskan är att vi vid varje rapporterad
skjutning inom församlingen, klockan 12.00 vet med oss att alla ber
intensivt i några sekunder för människorna här, de hotade, de drabbade,
åskådarna och förövarna, för att samhället ska läkas.

- Att vi blir hoppets bärare och bildar en bönering, var vi än är.

Introduktion

Chefsgruppen dokurnenterar och utvecklar redan goda rutiner i samband med
nyrekryteringar för att introduktionstiden för nyanställda ska bli ett gott
incitament för gemensam kompetenshöjning och helhetstänkande i
församlingens alla delar.

“Övar och spelar ihop” — för gudstjänstgemenskapen

1 Länsmansgården har i dagarna några engagerade människor börjat öva och
spela tillsammans för att ha roligt och vid olika tillfällen kunna vara med i
gudstjänstgemenskapen med sin musik.

Fastighetsrenoveringar och ombyggnationer

Vi är fn i olika stadier för några viktiga projekt: Bl a renoveringar av köken och
toaletterna (vid stora salen) i Lundby församlingshem, omdisponering av
utrymmen i Biskopsgården, nybyggnation i Länsmansgården, borttagande av
trappa och läktare i barnrummet i Lundby nya kyrka (Fastighetsutskottet).

Verksamhetsstatistiken

Chefsgruppen gör en genomlysning av instruktionerna för statistik
rapporteringen för att f en enhetlig modell som ska förenkla alla medarbetares
insats och säkerställa att statistiken är tillförlitlig, konsekvent förd och i enlighet
med direktiven bl a från Nationell nivå.



“Drop-in dop är inte slarvigt, bara enklare”

Att drop-in dop inte är slarvigt utan enklare beskrivs i samffihlighetens broschyr
som korn ut i samband med Baby & Barn-mässan nu i mars. Broschyren är ett
temanummer och heter Dop och barn. Vi från Lundby församling var med på
mässan och vi är med i broschyren och delar ut den i församlingen.

Ett nytt ansikte och en ny röst

1 dagarna har Agneta Axelsson, genom samfällighetens övertalighetslista, börjat
på bokningscentralen och vi hälsar Agneta välkommen att tillsammans med oss
skriva en ny historia.

“Genom att.. .strukturerat följa upp kvaliteten i församlingens arbete”

En av punkterna i sökprofilen för kyrkoherdetjänsten i Lundby församling var
att “strukturerat följa upp kvaliteten i församlingens arbete”. Distriktscheferna,
utvecklingsledaren, controllem och undertecknad kommer i linje med detta att
införa en halvårsuppföljning i de nya Verksarnhetsplanerna. Under de två första
veckorna i september arbetar vi i olika konstellationer oss genom
Verksamhetsplanema, utifrån ett schema.

Medarbetardagen september 2014

Alla ideella medarbetare, förtroendevalda och anställda kommer att bjudas in till
en medarbetardag under hösten 2014. Den ursprungliga planen att
medarbetardagen skulle äga rum lördagen 13 september kommer efter viktiga
synpunkter att ändras.

Kristian Lillö, kh


