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Plats och tid: Torslanda Församlingshem

Närvarande fullmäktigeledamöter:
Håkan Magnusson, POSK
Gunilla Eriksson POSK
Bemt Szerszenski, POSK
Maria Norlander, POSK
Eva Hammarström, POSK
Geeorg Trulsegård, POSK
Eleonor Evenbratt, POSK
Annika Odmyr, Socialdemokraterna
Anne Wirmark, Socialdemokraterna
Peter Kääpä, FISK

Utses att justera: Peter Kääpä

Justeringens plats:

Underskrifter:
Ordförande

Sekreterare

Justerare

Sammanträdestid 19:15 — 20:30

Tjänstgörande ersättare:
Ina Olsvik, POSK
Ann Corneliusson, POSK

Ersättare:

Torslanda Församlingsexpedition, tidigast 2017-10-30
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Leif W/etljung

Peter Kääpä

ANSLAG

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Lokalt Kyrkofullmäktige i Torslanda-Björlanda församling

Sammanträdesdatum
Datum för anslags uppsättning
Datum för anslags nedtagande
Förvaringspiats för protokoll

20 17-10-23
20 17-10-30
2017-11-15
Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Torslanda-Björlanda församling
postadress: telefon:

Torslanda torg 10 031 —731 90 00 (vxl)
423 32 Torslanda 031 — 731 90 09 (fax)

mali och hemsida:
torslanda-bjorlanda.forsamling@svenskakyrkan.se
wwwsvenskakyrkan.se/torslanda-bjorlanda

Övriga närvarande
Mats-Ola Nylén, Kyrkoherde
Svetlana Ostojic, Ekonom
Leif Wretlj ung
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§56 Öppnande
Kyrkofullmäktiges ordförande, Håkan Magnusson, hälsade atla välkomna och efter en bön
förklarade mötet öppnat.

§57 Val av sekreterare
Beslutades att välja Leif Wretljung till sekreterare för mötet.

§58 Upprop enligt separat lista.

§59 Val av en protokollsjusterare samt tid och plats för justering
Beslutades att välja Peter Kääpä till protokoiljusterare.
Protokoll är klart 30 oktober kl. 17:00 på expeditionen Torslanda församlingshem.

§60 Fastställande av dagordning
Kyrkofullmäktige beslutade att anta dagordningen för mötet.

§61 Föregående protokoll
Kyrkofullmäktige beslutade att inga synpunkter eller korrigeringar skall göras på föregående
protokoll från 20 17-08-28.

§62 Anmälan av övriga frågor
Inga övriga frågor anmäldes till mötet.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§63 Budget
Svetlana Ostojic redovisade följande ekonomiska informationer som underlag för
beslut:
• Resultat-, investerings-, och balansbudget för budgetåret 2017 samt för planåren

2018 —2020.
• Investeringsbudget med specifikation på avskrivningskostnadema för 2018.
• Balansbudget per 2018-12-31.
• Likviditetsprognos för 2018.
• Kyrkoavgift för 2018.
• Preliminärt målsatt kapital.
• Likviditetsmål.
• 3 amkonsekvensanalys.

Utan justeringar i redovisade underlag, beslutade Kyrkofullmäktige följande:
• Att fastställa resultat-, investerings-, och balansbudget för budgetåret 2017 samt

för planåren 2018 — 2020.
• Att likviditetsmålet delegeras till budgetgruppen.
• Att 65 miljoner kronor, eller det lägre belopp som tilldelas pastoratet som

ingående eget kapital vid den ekonomiska regleringen, skall gälla som primärt
målsatt kapital med revidering senare andra året av kommande mandatperiod,
det vill säga 2019.

• Att fördelningen av avsatt belopp för detaljbudget, 4 100 tkr, beslutas av
Kyrkorådet.

• Att barnkonsekvensanalys utförs.

§64 Avtal om diakonal reglering efter Göteborgs kyrkliga samfällighet:
Kyrkofullmäktige beslutade, att godkänna förslaget till avtal mellan Torslanda
Björlanda församling och Stiftelsen kyrkans familjerådgivning.

Bilaga 1: Avtal Torslanda Björlanda församling och Stiftelsen kyrkans
familj erådgivning Bl 7-10-05.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§65 Avtal om ekonomisk reglering vid avslut av Göteborgs kyrkliga samfälligliet:
En del avslutande regleringar kan ske först under 2018. Kyrkofullmäktige
beslutade dirför till Gunilla Eriksson och Mats-Ola Nylén delegera, som ingående
i arbetsgruppen enligt avtalet om ekonomisk reglering, rätten:
• Att från 1januari 2018, tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen,

ansvara för den före detta samfällighetens bankkonton och övriga tillgångar.
• Att tillsammans med övriga ledamöter i arbetsgruppen, teckna nödvändiga

avtal och i övrigt fatta beslut, som möjliggör en avveckling av samfälligheten.

Bilaga 2: Protokoll från Arbetsgruppen enligt avtal om ekonomisk reglering 20 17-
09-25.

§66 Rapporter:
Valnämndens slutrapport från kyrkovalet 2017 redovisades.
Kyrkofullmäktige beslutade att slutrapporten läggs till handlingarna.

§67 Biskopsvalet:
Ordförande, sammanhållande för församlingens 12 elektorer och 5 ersättare i
biskopsvalet, informerade om det avgörande biskopsvalet den 8 november.
Han är bortrest under sista delen av biskopsvalet, och hänvisar till vice ordförande
Anne Wirmark att hon övertar den sammanhållande rollen.

§68 Kommande fullmäktigemöten:
• Konstituerande Kyrkofullmäktige möte för fullmäktigeperioden 2018 — 2021

hålls torsdag den 26 oktober, Id. 19.00 i Björlanda församlingshem.
• Kyrkofullmäktige möte därefter hålls torsdag 23 november, kl.19.00, i

Björlanda församlingshem.

§69 Övriga frågor
Inga övriga frågor behandlades.

§70 Avtackning:
Gunilla Eriksson, Annika Odmyr och Anne Wirmark, som inte är med i
Kyrkofullmäktige för nästa mandatperiod, avtackades med blommor av
Kyrkofullmäktiges ordförande, för deras arbete under mandatperioden som nu
avslutats.

§71 Mötet avslutas:
Ordförande tackade deltagarna för ett bra möte och avslutade detsamma.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande


