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Plats Starrkärrs församlingshem - Digitalt  
Tid Kl. 18.00-20.30  
   
Beslutande Elisabeth Bergdahl, ordförande 

Anita Amdin, vice ordförande 
Gun Andersson 
Seppo Tallheden 
Kerstin Ljungkvist 
Denny Olausson 
Emma Agneman 
Anitha Kristiansson 
Eva Lans Samuelsson 
 
Margareta M Jerrestrand, Kyrkoherde 

Ersättare 
Ing-Britt Adiels 
Kurt Nielsen, tjg 
 

   
Övriga deltagande Diana O Öberg 

 
    
Underskrifter    
 Sekreterare  §16-29/21 

  Dan Oltéus  
    
    
 Ordförande  §16-29/21 

  Elisabeth Bergdahl, ordförande 
 

    
    

 Justering   

  Ing-Britt Adiels  
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Starrkärr-Kilanda församling, Kyrkorådet 
  

Sammanträdesdatum 2021-03-01 
Datum för anslagets uppsättande 2020-03-09 
Datum för anslagets nedtagande 2021-03-30 
Förvaringsplats för protokollet Starrkärr-Kilanda församling, församlingsexpeditionen 
  
Underskrift   

 Dan Oltéus 
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Kvällens sammanträde hölls digitalt. Ordföranden ledde sammanträdet från 
församlingsexpeditionen där även sekreteraren närvarade. Övriga närvarande deltog 
digitalt via länk. 
 

§16/21 Sammanträdets öppnande 
 Ordföranden Elisabeth Bergdahl hälsade välkommen till årets första sammanträde och 

förklarade detsamma för öppnat. 
Särskilt välkomnas komminister Diana O Öberg. 

 
 
§17/21 Kyrkoherden har ordet 

Kyrkoherden ledde andakt. 
 
 
§18/21 Upprop 
 Sekreteraren förrättade upprop.  
 Kurt Nilsen tjänstgör för Robin Svedman, enligt fastställd inträdesordning. 
 
  
§19/21 Anmälan om tillkommande ärenden samt fastställande av dagordningen 
 Informationsärenden anmäldes. 
  
BESLUT Kyrkorådet beslutade att fastställa dagordningen.  
 
 
§20/21 Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade att tillsammans med ordföranden välja Ing-Britt Adiels till att 

justera protokollet. Protokollet skall justeras 2021-03-08 kl. 10.30 på 
församlingsexpeditionen. 
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§21/21 Redovisning av projekt Nol-Alafors-Älvängen 
 Ordföranden frågade Kyrkorådet om Diana O Öberg kan adjungeras till sammanträdet. 

 

BESLUT Kyrkorådet beslutade adjungera Diana O Öberg till sammanträdet. 

Ordföranden gav Diana ordet och bad henne föredra projektet. Diana visade bildspel 
över projektets genomförande. 
Projektgruppen har kartlagt all verksamhet inom församlingen (denna kartläggning 
skedde före Coronapandemin) och dragit slutsatser utifrån detta. Bland annat 
konstateras att det finns få ideella resurser och att de flesta av aktiviteterna riktas till 
åldrarna 36-65 år. 
Problem och utmatningar har kartlagts.  
Prioriterade områden presenterades. 
Kyrkorådet diskuterade projektet och ställde frågor som besvarades av Diana O Öberg. 
 
Tack, framfördes till Diana Öberg och de medarbetare som deltagit i projektets 
kartläggning. Diana Öberg önskades lycka till i framtiden med anledning av att hon inom 
kort avslutar sin tjänst i församlingen. 
Kyrkorådet diskuterade hur församlingen kan gå vidare med projektet som 
utgångspunkt. 
 
 

BESLUT Kyrkorådet beslutade notera föredragning angående projektets utveckling. 
  

 
 
§22/21 Ny kyrka i Älvängen 

Ordföranden och Kyrkoherden föredrog den senaste informationen som framkom med 
möte tillsammans med Ale kommun. 
Kyrkoherden delgav information om den framtagna behovsanalysen (2020) som ska 
beredas av personalen inom kort. 
Kyrkorådet diskuterade ärendet. 

  
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
 
 
§23/21 Dialogmöte med stiftet angående framtida IT-samverkan 

Ordföranden föredrog ärendet ang. enkätsvar som församlingen lämnat gällande 
eventuellt framtida IT-samverkan. Ett dialogmöte kommer att ske tillsammans med 
Stiftskansliet under kommande vecka. 
 

BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
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§24/21 Delegationsbeslut  
 Kyrkoherden delgav följande delegationsbeslut: 
 Kyrkoherden meddelade att hon förnyat samordnarnas delegationer. Översyn av 

delegationer har skett. 
 
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera delegationsbeslutet. 
 
 
§25/21 Meddelande om inkommen post till Kyrkorådet 

Ordföranden redogjorde för den post som inkommit till Kyrkorådet sedan senaste 
sammanträdet.  
Inkommen post förvaras på församlingsexpeditionen under ett års tid. 

  
BESLUT Kyrkorådet beslutade notera informationen. 
 
 
§26/21 Rapport från Fastighets- och kyrkogårdsutskottet (FKU) 
 FKU:s ordförande Seppo Tallheden informerade om utskottets senaste sammanträde 

den 1 februari 2021. Kyrkorådet diskuterade bl.a. muslims begravningsplats. 
Kyrkoherden delgav ytterligare information kring detta. 

 Gällande fasadbelysningen på Starrkärrs kyrka ställdes det fråga om från Emma 
Agneman. Seppo tar med sig frågan till FKU. 

   
BESLUT Kyrkorådet beslutade att notera informationen. 
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§27/21 Information 
 Kyrkoherden lämnade följande information: 
 Orgelinventering kommer att ske i församlingen den 25 mars. 

Frågor ställdes av Kyrkorådet som besvarades av Kyrkoherden. 
Information lämnades kring rekrytering av två komministertjänster i församlingen. 

 
  
 Fråga om kallelse endast via mail diskuterades. Kamrern får i uppgift att bereda frågan 

vidare. 
 

En felaktighet påpekades i Kyrkorådets senaste protokoll (2021-01-25). Kamrern får i 

uppdrag att rätta och stryka den felaktiga meningen (

 i §03/21 samt stryka Eva Lans Samuelssons namn under Beslutande. 
 
 Beslut gällande tidsbegränsad dispens från Riktlinjer för Svenska kyrkans 

konfirmandarbete är fattat av Domkapitlet och delgivits församlingen. 
 
 Diana O Öberg avtackas den 28 mars i den livesända mässan. 
 
 Eva Lans Samuelsson lämnade informationen från Valnämndens arbete.  
 
 Tack framfördes från Ing-Britt gällande present. 
  
  
BESLUT Kyrkorådet beslutade att notera informationen. 
 
 
§28/21 Övriga frågor 

Inga övriga frågor var anmälda. 
 

 
§29/21 Sammanträdets avslutning 
 Ordföranden tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet 

avslutat. 
 


