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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2013-11-26

Länsmansgårdens kyrka, kl. 17.30-18.15

Beslutande

Övriga deltagande

Hanne Aalstad (ÖKA)
Gudrun Ericsson (5)
Katarina Haglund (ÖKA)
Axel Hanson (ÖKA), ordforande
Michael Hedberg (ÖKA)
Eric Insulahn (S)
Conny Jervhäll (S)

Gunnel Hensing (ÖKA), ersättare
Andreas Karlsson, (S), ersättare
Jonas Wannebo, (ÖKA), ersättare
Sven Wennberg, (S), ersättare

Lillemor Jervhäll (S)
Annika Johansson (ÖKA)
Ingela Nordanstig (POSK)
Tobias Olbers (EK)
Malte Segerdahl (S)
Anna Svensson (POSK)
Kent Wikström (POSK)

Anders Westerberg, (ÖKA), ersättare
Pontus Bäckström, tf kyrkoherde
Kajsa Töm, sekreterare
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Ordförande
Axel Hanson

Justerande

Justerande
Eric 1 sulahn

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på
församlingens anslagstavla.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum for
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet
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anslags nedtagande

församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg
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Utses att justera

Plats och tid för justering

Underskrifter

Gunnel Hensing och Eric Insulahn

Församlingsexpeditionen, Hisingsgatan 26, 2013-12-03, kl. 16.00

Paragrafer 1-4

Lundby församling, kyrkofullmäktige
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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

§1
Val av ordförande och vice ordförande för kyrkoful]mäktige

Lillemor Jervhäll tS) yrkar att Eric Insulahn (S) väljs till ordförande för
kyrkofullmäktige under tiden 2014-2107.

Annika Johansson (ÖKA) yrkar att Axel Hanson (ÖKA) väljs till ordförande.

Axel Hanson (ÖKA) yrkar att Eric Insulalm (5) väljs till förste vice ordförande
och Kent Wikström (POSK) till andre vice ordförande.

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Axel Hanson (ÖKA) till ordförande under tiden 2014—20 17,

att välja Eric Insulahn ($) till förste vice ordförande under tiden 2014—2017, och

att välja Kent Wikström (POSK) till andre vice ordförande under tiden 20 14—
20 17.

Gudrun Ericsson (5), Eric Insulahn (5), Conny Jervhäll (S), Lillemor Jervhäll (5)
och Malte Segerdahl (S) reserverar sig mot beslutet att välja Axel Hanson (ÖKA)
till ordförande, se bilaga.

§2
Antalet ledamöter och ersättare i kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att kyrkorådet utöver kyrkoherden ska bestå av tio valda ledamöter och sex
ersättare.

Ordfbran e Justerande Utdragsbestyrkande
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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

§3
Val av ledamöter och ersättare i kyrkorådet

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja följande personer till ledamöter i kyrkorådet,

Maria Couture (POSK)
Axel Hanson (ÖKA)
Gunnel Hensing (ÖKA)
Eric Insulabn ($)
Lillemor Jervhäll (S)
Annika Johansson (ÖKA)
Malte Segerdahl (5)
Gudrun Ericsson (5)
Anders Westerberg (ÖKA)
Kent Wikström (POSK)

att välja följande personer till ersättare i kyrkorådet,

Anna Svensson (POSK)
Sten Dereman (P0 SK)
Sven Wennberg (5)
Britt Ahlqvist (5)
Kattis Haglund (ÖKA)
Emma Stene (ÖKA), och

att ersättama ska träda in till tjänstgöring enligt bilaga.

§4
Val av ordförande och vice ordförande för kyrkorådet

Axel Hanson (ÖKA) yrkar att till ordförande för kyrkorådet väljs Axel Hanson
(ÖKA) under tiden den 1januari — den 10 mars 2014 och Annika Johansson
(ÖKA) under tiden den 11 mars 2014— den 31 december 2015, till förste vice
ordförande Eric Insulahn under tiden 2014—2015, samt till andre vice ordförande
Kent Wikström (POSK) under samma tid.

Lillemor Jervhäll (5) yrkar att Eric Insulahn (S) väljs till ordförande.

Oan de Utdragsbestyrkande
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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige beslutar

att välja Axel Hanson (ÖKA) till ordförande för kyrkorådet under tiden den
1 januari — den 10mars2014,

att välja Annika Johansson (ÖKA) till ordförande för kyrkorådet under tiden den
11 mars2Ol4—den3l december2015,

att välja Eric Insulahn (S) till förste vice ordförande för kyrkorådet under tiden
20 14—2015, och

att välja Kent Wikström (POSK) till andre vice ordförande för kyrkorådet under
tiden 2014—2015.

Gudrun Ericsson tS), Eric Insulahn (5), Conny Jervhäll (S), Lillemor Jervhäll (5)
och Malte Segerdahl (5) reserverar sig mot besluten att välja Axel Hanson (ÖKA)
och Annika Johansson (ÖKA) till ordförande, se bilaga.

Od Utdragsbestyrkande



Bilaga till KF 2013-11-26 § 1 och 4

Socialdemokraterna fick flest antal röster och tilldelades förstamandatet i Lundby församlings

kyrkofullmäktige i valet till Svenska Kyrkan 2013. Vi Socialdemokrater vill ta ansvar och leda Lundby

församling och verka för församlingens bästa. Det är med stöd och grund i det ovannämnda som vi

reserverar oss mot fattat beslut.

Eric lnsulahn

Gruppledare

Socialdemokraterna i Lundby



Bilaga till KF 2013-11-26 § 3

Om en ledamot från POSK är frånvarande ska i första hand en ersättare från POSK träda in, i andra

hand en ersättare från ÖKA och i tredje hand en ersättare från 5

Om en ledamot från 5 är frånvarande ska i första hand en ersättare från 5 träda in, i andra hand en

ersättare från ÖKA och i tredje hand en ersättare från POSK

Om en ledamot från ÖKA är frånvarande ska i första hand en ersättare från ÖKA träda in, i andra

hand en ersättare från 5 och i tredje hand en ersättare från POSK.

Inom respektive grupp ska ersättarna träda in i den ordning de nämns i protokollet.


