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Plats Församlingsexpeditionen - Digitalt  

Tid Kl. 14.00 -16.30  

   

Beslutande Elisabeth Bergdahl 

Anita Amdin 

Eva Lans Samuelsson 

Gun Andersson 

Anita Kristiansson 

Margareta M Jerrestrand  

   

Övriga deltagare Kerstin Ljungkvist §§12-18/21 

 

Underskrifter    

 Sekreterare  §§12-25/21 

  Dan Oltéus  

    

    

 Ordförande   

  Elisabeth Bergdahl, ordförande 

    

 Justering   

    

  Anita Amdin  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

  

Organ Starrkärr-Kilanda församling, Arbetsutskottet (AU) 

Sammanträdesdatum 2021-03-16 

Datum för anslagets uppsättande 2021-03-23 

Datum för anslagets nedtagande 2021-04-13 

Förvaringsplats för protokollet Starrkärr-Kilanda församling, Församlingsexpeditionen. 

  

Underskrift   

 Dan Oltéus  
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§12/21 Sammanträdets öppnande 

Ordförande hälsade välkommen och förklarade sammanträdet för öppnat.  

Sammanträdet hölls digitalt. 

 

BESLUT AU beslutade att adjungera Kerstin Ljungkvist till sammanträdet 

 

§13/21 Kyrkoherden har ordet 

 Kyrkoherden ledde andakt. 

 

§14/21 Fastställande av dagordning 

 Informationsärenden anmäldes. 

 

BESLUT  AU beslutade att fastställa dagordningen. 

 

 

§15/21 Val av justerare samt tid och plats för justering 

AU föreslog Anita Amdin till justeringsperson. 

 

BESLUT  AU beslutade att välja Anita Amdin att justera protokollet tillsammans med  

Ordförande den 22 mars kl. 10.00 på församlingsexpeditionen. 

 

 

§16/21  Genomgång av föregående AU-protokoll 

Ordföranden läste igenom arbetsutskottets protokoll från den 21 januari 2021. 

BESLUT AU beslutade lägga protokollet till handlingarna. 

 

§17/21 Genomgång av föregående KR-protokoll 

Ordföranden läste genom Kyrkorådets protokoll från den 1 mars 2021. 

BESLUT AU beslutade lägga protokollet till handlingarna. 
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§18/21 Godkännande av upprättade inventarieförteckning i Sacer  
Kerstin Ljungkvist föredrog ärendet. 

Enligt information som församlingens inventarieansvarige Kerstin Ljungkvist erhållit från 

kyrkoantikvarie Linda Denlert på Göteborgs stift så ska kyrkorådet anta inventarie-

förteckningar som är gjorda i Sacer och beslutsdatumet skall sedan skrivas in i 

inventarieförteckningen. AU ställde frågor till Kerstin Ljungkvist vilka besvarades. 

  

 Kerstin Ljungkvist lämnade sammanträdet. 

 

 

BESLUT AU beslutade föreslå Kyrkorådet att anta inventarieförteckningarna i Sacer för Starrkärrs 

kyrka, Kilanda kyrka, Älvängens kyrka och Nols kyrka. 

 

 

§19/21 Ansökan om Kyrk-taxi till deltagare i efterlevandegruppen Leva-Vidare 

Ordföranden föredrog inkommit önskemål gällande ansökan om kyrk-taxi till deltagare i 

gruppen Leva-Vidare. 

Gällande kyrk-taxireglemente föredrogs av ordföranden. 

AU diskuterade ärendet. 

BESLUT AU beslutade att föreslå Kyrkorådet att till gällande reglemente för kyrk-taxi lägga till 

efterlevandegruppen Leva-Vidare vid sidan om gudstjänster. 

 

§20/21 Fastställande av budgetdirektiv för 2022 

Ordföranden föredrog ärendet gällande budgetdirektiv för verksamheten (grupper etc.) för 

år 2022. Förslag lades att budgetdirektivet lämnas oförändrat från innevarande år dvs.  

1 900 000 kronor. 

BESLUT AU beslutade föreslå Kyrkorådet att fastställa budgetdirektiv för verksamheten  

(grupper etc.) för år 2022 till 1 900 000 kronor. 

 

§21/21 Lönedirektiv för 2022 

 Ordföranden föredrog ärendet. 

 Bordläggning yrkades. 

BESLUT AU beslutade att bordlägga ärendet. 
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§22/21 Digitala sändningar av gudstjänster 

Kyrkoherden föredrog ärendet gällande hur AU ska ställer sig till att fortsätta med 

livesändningar av gudstjänster under våren. I april kommer troligtvis nya restriktioner och 

förhoppningsvis kan vi då återgå till något mer normala förhållanden. AU diskuterade 

ärendet och att beslut kan tas först längre fram i vår gällande sommaren 2021. 

 

BESLUT AU föreslår Kyrkorådet att ställa sig bakom planen att tills vidare fortsätta med att 

livesända gudstjänster till dess att nya restriktioner meddelas från myndigheterna. 

 

§23/21 Information 
 Anhörigprojekt 

 Kyrkoherden informerade om det pågående arbetet med Anhörigprojektet gällande stöd 

till anhöriga exempelvis till personer med demensdiagnos. 

AU diskuterade frågan. 

 

 Muslimsk begravningsplats 

 Kyrkoherden delgav information om arbetet med att anlägga en muslimsk 

begravningsplats.  

 

 Behovsanalys 

Behovsanalysen för den nya kyrkan i Älvängen har diskuterats vid personalsamlingen 

tidigare under dagen. Till grund ligger den analys som togs fram år 2019. Påpekande från 

personalen tas med till arbetsgruppen för ny kyrka i Älvängen. 

 

 Intervju 

Anställningsintervju med sökanden till komministertjänsten (Barn Ungdom Församling) 

kommer att hållas den 24 mars. 

 

 Påsk-spel 

Inspelning av påsk-spel pågår efter initiativ från Digitala gruppen.  

 

 Praktikant 

Ulrika Segolson är diakonpraktikant under 8 veckor i församlingen. Handledare är Ingela 

Fransson. 

  

 

BESLUT AU beslutade notera informationen. 

 

   

§24/21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor anmälda. 

§25/21 Sammanträdets avslutning 

 Ordförande för visat intresse och förklarade sammanträdet för avslutat. 


