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Plats Församlingsexpeditionen/digitalt  
Tid Kl. 18.00-20.10  
   
Beslutande Anita Amdin, vice ordförande 

Gun Andersson 
Seppo Tallheden 
Kerstin Ljungkvist 
Emma Agneman 
Anitha Kristiansson 
Eva Lans Samuelsson  
Kurt Nielsen 
 
Margareta M Jerrestrand, Kyrkoherde 

Ersättare 
Eric Hammarström, tjg 
 
 
 

   
Övriga deltagande  

 
    
Underskrifter    
 Sekreterare  §59-72/21 

  Dan Oltéus  
    
    
 Ordförande  §59-72/21 

  Anita Amdin, vice ordförande 
 

    
    

 Justering   

  Anitha Kristiansson  
 
 

ANSLAG/BEVIS 
  

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

Sammanträdesdatum 2021-05-25 
Datum för anslagets uppsättande 2021-05-28 
Datum för anslagets nedtagande 2021-06-18 
Förvaringsplats för protokollet Starrkärr-Kilanda församling, församlingsexpeditionen 
  
Underskrift   

 Dan Oltéus 
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Kvällens sammanträde hölls digitalt. Vice ordförande ledde sammanträdet från 

församlingsexpeditionen där även sekreteraren närvarade. Övriga närvarande deltog 

digitalt via länk. 

 

§59/21 Sammanträdets öppnande 

 Vice ordförande Anita Amdin hälsade välkommen till sammanträde och förklarade 

detsamma för öppnat. 

 

 

§60/21 Kyrkoherden har ordet 

Kyrkoherden ledde andakt. 

 

 

§61/21 Upprop 

 Sekreteraren förrättade upprop.  

 Eric Hammarström tjänstgör för Elisabeth Bergdahl enligt fastställd inträdesordning. 

 

  

§62/21 Anmälan om tillkommande ärenden samt fastställande av dagordningen 

 Informationsärenden och övrig fråga anmäldes. 

  

BESLUT Kyrkorådet beslutade att fastställa dagordningen.  

 

 

§63/21 Val av justeringsperson samt datum och plats för justering 

 

BESLUT Kyrkorådet beslutade att tillsammans med vice ordförande välja Anitha Kristiansson till 

att justera protokollet. Protokollet skall justeras 2021-05-27 kl. 10.00 på församlings-

expeditionen i Älvängen. 

 

 

§64/21 

 

§65/21 
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§66/21 Val av ersättare i AU 

Vice ordförande bad Valberedningens ordförande, Eva Lans Samuelsson, föredra ärendet. 

Valberedningens förslag på ersättare i AU, efter avgången ersättare Robin Svedman, var 

Kurt Nielsen. 

Inga ytterligare förslag lämnades. 

BESLUT Kyrkorådet beslutade att utse Kurt Nielsen till ersättare i AU efter Robin Svedman. 

 

 

§67/21 Delegationsbeslut  

Kyrkoherden meddelade fattade delegationsbeslut enligt följande: 

2021-04-27 

Anställt ordinarie komminister Erik Gislasson.  

Erik Gislasson tillträder sin tjänst 2021-08-09. 

2021-05-11  

Anställt vikarierande lokalvårdare 50 %, Marie Wiman, som främst ska arbeta i Nols 

kyrka. Marie vikarierar för Christina Jonsson som reducerar sin tjänst med 50 % genom 

pension. Marie Wiman tillträder sin tjänst 2021-06-01. 

2021-05-07 

Delegation av ledaransvar för pilgrims- och sommarkonfirmander samt faddrar och andra 

konfirmandledare i Starrkärr-Kilanda församling för samordnare, diakon Ingela Fransson. 

Gäller från och med 2021-05-01 till 2022-05-01. Delegationen kan brytas vid behov. 

BESLUT Kyrkorådet beslutade fastställa delegationsbesluten. 

  

 

§68/21 Meddelande om inkommen post till Kyrkorådet 

Vice 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. 

 

 

 

§69/21 Rapport från Fastighets- och kyrkogårdsutskottet (FKU) 
 FKU:s ordförande Seppo Tallheden informerade om utskottets senaste sammanträde den 

17 maj 2021.  

   

BESLUT Kyrkorådet beslutade att notera informationen. 
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§70/21 Information 

 Seppo ställde fråga om församlingens medelsförvaltning vilken påbörjades på 

Kyrkofullmäktige. Kyrkoherden informerade om de kontakter som församlingen har med 

Swedbank gällande nya placeringar. Kyrkorådet förde diskussion. 

 

 Kyrkoherden informerade om personalärenden och rekryteringsprocessen kring 

pedagogtjänst, prästtjänst och kyrkomusiker tjänster. 

 

  

BESLUT Kyrkorådet beslutade att notera informationen. 

 

 

§71/21 Övriga frågor 

Vice ordförande föredrog ärendet gällande entledigande av ersättare i Kyrkorådet, Niklas 

Amdin, som avflyttat från församlingen samt att ge valberedningen uppdraget att komma 

med förslag till ny ersättare i Kyrkorådet. 

 

BESLUT Kyrkorådet beslutade att entlediga Niklas Amdin.  

 Kyrkorådet beslutade ge valberedningen uppdraget att inkomma med förslag till ny 

ersättare i Kyrkorådet. 

 

 

§72/21 Sammanträdets avslutning 

 Vice ordförande tackade de närvarande för visat intresse och förklarade sammanträdet 

avslutat. 

 


