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Plats och tid Björlanda församlingshem, kl. 18:30-21 15 § 176-191

Beslutande Gunilla Eriksson, ordffirande
Ann-Marie Ericson
Inger Hermansson

Ina Olsvik

Georg Trulsegård

Peter Kääpä

Annika Odmyr

Eva Hammarström

Anne Wirmark

Håkan Magnusson

Eleonor Evenbratt

Maria Norlander

Kyrkoherde Mats-Ola Nylén

Ovriga deltagare Svjetlana Ostoj ic, sekreterare

Förhinder har anmälts av Bemt Szerszenski, Leif Wretljung och Emilia Garpebnng

Utses att justera Maria Norlander

Justeringens Torslanda Församlingsexpeditionen 2017-12-15
plats och tid

Underskrifter Sebetemre C Paragrafer § § 176-191
SvjtIanastoji,, ‘

.

Ordforande
Gunj Eriksson

Justerare
Maria Norlander

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torslanda-Björlanda församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2017-12-11

Datum för 2017-12-15 Datum för 2018-01-05
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats

för protokollet lorslanda-Björlanda församl ings arkiv

Underskrift

_____________________________

SvjetlandJstojic

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 176 Sammanträdet öppnades, upprop
Ordföranden öppnade mötet med bön och upprop förrättades.

§ 177 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes efter justering, punkt d) under ekonomi lades till.

§ 178 Val av protokolijusterare och justeringsfid
Till protokolijusterare valdes Maria Norlander och justeringstiden fastställdes till
2017-12-15.

§ 179 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från kyrkorådsmötet 2017-1 1-13 lades till handlingarna.

§ 180 Anmälan av övriga frågor

§ 181 Änglagården nybyggnation
Eva Hammarström gav en kort återkoppling. Preliminärt kostnadsförslag har begärts
in från konsulter och svar inväntas.

§ 182 Samarbetsavtal med Stadsmissionen
Samarbetsavtalet med Stadsmissionen är klart och har inkommit för undertecknande.

§ 183 Kollekter
Inger Hermansson läse upp förslaget till församlingskollekter, 1:a och 2:a kvartalet
2018, sebilaga 1.
KR beslutade att anta förslaget.

§ 184 Rapportering angående delegationsbeslut
a) Lönerevision är avklarad även för KyrkAs medlemmar
b) Amhult valdagen 9/9 2018. förfrågan har inkommit från Jonas Andrén om att

hyra ut Amhuits kyrka på valdagen vilket innebär att vi inte kan ha gudstjänst i
Amhult den dagen. KR beslutade att hyra ut Amhults kyrka på valdagen under
förutsättning att det blir en gemensam gudstjänst i församlingen. Möjligheten att
ha cafét öppet under dagen kommer tas upp med Jonas Andrén.

§ 185 Ekonomi
a) Ekonomen presenterade budgetavvikelse för Torslanda-Bj örlanda församling

samt Kyrka-arbetsliv för november 2017
b) Den detaljerade budgeten gicks igenom och KR beslutade anta denna. BKA, se

bilaga 2.
c) Flextidsavtal förhandlades 23/1 1 och är påskrivet av alla fack utom Kommunal
d) Attestanter, KR beslutade att uppdra åt den nya kyrkorådsordförande Ina Olsvik

att attestera från och med 1/1 201$.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 186 Personal
a) Kyrka-Arbetsliv. Två stycken kallades på intervju. KH gav en kort återkoppling

om rekryteringsprocessen och intervjuerna. Löneinpiaceringen diskuterades. KR
beslutade att erbjuda Ing-Marie Gustafsson tjänsten och uppdra åt KR att
förhandla lönen.

b) Sjukskrivningar
c) KR beslutade att återbesätta följande tjänster: 100% kantor i Torslanda,

50% pedagog i Torslanda, 100% komminister/diakon kyrka-arbetsliv, 100%
förskollärare i Björlanda samt 100% musikpedagog. KR utsåg Inger Hermansson
att ingå i arbetsgrupp vid rekrytering av kantor, Maria Norlander att ingå i
arbetsgruppen vid rekrytering av förskollärare, Håkan Magnusson att ingå i
arbetsgruppen vid rekrytering av musikpedagog samt Ann-Marie Ericson att ingå
i gruppen vid rekrytering av pedagog.

§ 187 Ny rutin för återbesättande av tjänster
KR kommer fortsättningsvis vid uppsägningar och personalavgång besluta om att
tjänsten ska återbesättas samt procentsatsen.

§ 188 Arbetsmiljö:
a) Möbler har köpts in från Göteborgs kyrkliga samfällighet. Bland annat har flertal

höj- och sänkbara skrivbord anskaffats och även möbler till personalköket i
Torslanda församlingshem vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö och större
trevnad.

b) Företagshälsovård, avtalet med FeelGood har förlängts.
c) AKKA, resultatet visar en positiv utveckling.

§ 189 Kyrkoherden informerar
a) Mottagande av nytt KR samt avtackning av Tove Pilroth och Kerstin Ekdal

kommer äga rum den 7/1 i gemensam gudstjänst i Torslanda kyrka kl.11:00. Ina
Olsvik har skickat ett mail om anmälan som ska vara inne senast den 20/12.

b) Arbetsförmedlingen. KiEl och Frida Brännström Ohlsson har haft ett möte med
arbetsförmedlingen. KH redogjorde kort om vad som togs upp på mötet. Frida
Brännström Ohlsson jobbar vidare med detta.

c) KR-avslutning 13/12 kl.17:00 med mat och kl.19:00 Luciakonsert
d) Gemensamt avtal med bärarlaget
e) Möte med SEB

Inbjudan till samverkansdag 10/1 anmälan sker till Lars Olsson.

§ 190 Ordföranden informerar
Ordförande informerade om de handlingar som inkommit till KR samt redogjorde för
arbetet i arbetsgruppen för ekonomisk reglering i samband med Samfällighetens
avveckling, se bilaga 3.

§ 191 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades med bön.

Justerandes sigis. Utdragsbestyrkande
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Bilagor:

Bilaga 1: Förslag till församlingskollekter, 1:a och 2:a kvartalet 2018

Bilaga 2: BKA gällande den detaljerade budgeten

Bilaga 3: Sammanträdesprotokoll 2017-11-16, Arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk
reglering

Justemndes sign. Utdragsbestyrkande


