
Svenska kyrkan + SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAM LI NG 

Plats och tid 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Paragrafer 

Underskrifter 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträde 

Anslagets uppsättande 
Anslagets nedtagande 

Protokollets förvaringsp lats 

Underskrift: 

Sammanträdesdatum 
2018-10-29 

Björlanda församl ingshem 18:00-21: 15 

Ina Olsvik, ordförande 
Ann-Marie Ericson 
Mikael Fransson 
Eleonor Evenbratt 
Roland Hortlund 
Mats Johansson 
Mats-O la Nylen, kyrkoherde 
Leif Wretljung 
K las Lundgren, t o m § 156 f 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 

Ann-Marie Ericson 

Torslanda församlingsexpedition, måndag 5 november 16:00 

139 - 159 

Ordförande: .. ~ .. ~4/.~ .. .................... . 
Justerare : ~~;~ 

························· ·········· ······················ 

Sekreterare: . JJnJia (f.! ~ ....... . 

Justeringen har ti llkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
20 18-10-29 

2018-1 1-05 
2018-1 1-26 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 

1 (5) 



Svenska kyrkan + SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAM LING 2018-10-29 

§ 139 

§ 140 

§ 141 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Återbesättning av prästtjänst 
Regnbågsnyckeln 

Justering samt datum för justering 
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Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet, måndag 5 november. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Änglagärden 
I budgetförslaget är 200 tkr är avsatt till förstudie gällande byggnation av ny förskola. 
En styrgrupp är tillsatt för att arbeta vidare med projektet. I första hand ska kyrkorådets 
ordförande samtala med kommunen om förlängt hyresavtal. 

Kyrkorådet beslutar att avvakta med att avsätta medel för den fortsatta förstudien. Vid behov 
tas detta som ett tilläggsanslag vid kyrkofullmäktige i maj 2019. 

Regnbågsnyckeln 
I budgetförslaget finns 25 tkr avsatt för arbete med Regnbågsnyckeln. Ärendet behandlades i 
kyrkorådet 2018-09-25, § 133. Mikael Fransson anser inte att frågan är utredd om arbetet ska 
ske eller inte. Ann-Marie Ericson föres lår att arbetet ska genomföras medan Mikael Fransson 
hänvisar till det engagemang i tid som krävs. 

Mötet ajourneras. 

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att kyrkorådet beslutar att inte 
genomföra arbetet med Regnbågsnyckeln nu. 

Kyrkorådet beslutar att de 25 tkr som var avsatta i budget tas bort. 

Ann-Marie Ericson och Roland Hortlund reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
förslag. Bilaga. 

Verksamhetsplan 2019 
Under året har personalen delats upp i fem grupper för att arbeta med verksamhetsplaner 
utifrån verksamhetsindelningen. Intern service, kommunikation och grundläggande uppgiften, 
som är uppdelad enligt G-U-D-M, gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Det är ett 
nytt sätt att tänka för medarbetarna och arbetet är under utveckling. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna verksamhetsplanerna men påtalar vikten av att inför 
kommande år dela på diakoni och mission så att det blir två separata planer. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Budget inklusive underhållsplan, investeringsplan, resultat- och balansbudget redovisas. 
Förslaget redovisar ett underskott med 218 tkr men då har inte hänsyn tagits till beslut vid 
dagens sammanträde. Vissa kompletteringar behöver göras för att kunna ta beslut. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ekonomen att göra ändringar utifrån beslut på dagens 
sammanträde och därefter skicka det färdiga förslaget per mail för beslut Per capsulam. 

Beslutet noteras till protokollet för justering 2018-11-05. 

§ 148 Målkapital 
2017 togs beslut om ett tillfälligt målkapital eftersom den ekonomiska regleringen inte var 
klar. Det är brukligt att målkapital fastställs andra året i en ny mandatperiod och det saknas 
även nu vissa underlag för att ta beslut. 

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet. 

§ 149 Förlängning av vikariat 
Andreas Odensjö har vikarierat som vaktmästare för Martin Davidsson som är 
långtidssjukskriven. Martin är fortfarande sjuk och beräknas inte återgå i tjänst inom 
de närmaste sex månaderna. Arbetsutskottet har berett ärendet 2018-10-1 8. 

Kyrkorådet beslutar att Andreas Odensjös vikariat förlängs ytterligare sex månader, 
från och med 20 18-12-0 I till och med 2019-05-3 1. 

§ 150 Tillsvidareanställning/återbesättning av vakant tjänst 
Lina Derkintiene har sedan 2018-06-11 varit provanställd som förskollärare på 
Änglagården. Förskolechef Anitha Pihlblad föreslår att tjänsten övergår i en 
tillsvidaretjänst när provanställningen löper ut. Arbetsutskottet har berett ärendet 
2018-10-18. 

Kyrkorådet beslutar att Lina Derkintiene anställs som förskollärare vid Änglagården, 
tillsvidare 100 % från och med 2018-12-11. 

§ 151 Uthyrning av lokal vid EU-val 
Förfrågan har inkommit om att få hyra Arnhults kyrka till vallokal för EU-valet 20 19-05-26. 
Det innebär att det denna söndag firas gemensam gudstjänst i Torslanda kyrka. 

Kyrkorådet beslutar att ti llåta uthyrning av Arnhults kyrka för EU-valet. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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§ 152 Plan för sammanträdesdagar 2019 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

201 8-10-29 

Förslag till plan för sammanträdesdagar 2019 presenteras. 
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Kyrkorådet beslutar att fastställa plan för kyrkoråd, arbetsutskott och fastighetsutskott enligt 
följande, samt föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa datum för kyrkofullmäktiges 
sammanträde. 

FU AU alltid T KR KF alltid T 
tisdag 17:00 torsdag 17:00 måndag 18:00 måndag 18:00 

I 0/1 2 1/1 T 
5/2 T 7/2 18/2 B 

7/3 18/3 A 
2/4 B 4/4 15/4 T 29/4 

2/5 13/5 B 
11/6 A 5/6 17/6 A 
13/8 T 5/8 19/8 T 

12/9 23/9 B 
8/10 B 10/ 10 2 1/ 10 A 4/1 1 

7/ 11 18/1 I T 
3/ 12 A 5/12 16/12 B 

T- Torslanda, 8-Björlanda, A-Amhult 

§ 153 Församlingskollekter 
Förslag har inkommit om att ta upp kollekt ti ll samma ändamål i alla tre kyrkorna vid dop. 
I dag går den till Mentorrnammor, Världens barn och Abrigo. Förslaget är att välja Abrigo. 
Mats Johansson har åsikter om lämplighet att välja Abrigo. Ytterligare frågor om 
kollektändamål diskuteras. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Mats att undersöka de tre ändamålen närmare. 

Kyrkorådet beslutar att utländsk valuta som kommer in i kollekten samlas och växlas in 
några gånger om året för att sedan lämnas till Svenska kyrkans internationella arbete. 

Kyrkorådet beslutar att ta upp en extra kollekt vid veckomässan på biskopsvisitationen den 13 
november till församlingens ungdomsarbete. 

§ 154 Återbesättning av tjänst 
Komminister Maria Lund har sagt upp sig för en annan tjänst. 

Kyrkorådet beslutar att tjänsten ska återbesättas och uppdrar åt kyrkoherden att påbörja 
rekryteringen. 

§ 155 Miljödiplomering 
Håkan Magnusson har undersökt möj ligheten att genomföra miljödiplomering. 

Kyrkorådet beslutar att tid inte finns att genomföra miljödiplomeringen för tillfället men att 
istället genomgå det något mindre tidskrävande Ljussteget. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 
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20 18-1 0-29 

a. Ekonomi Verksamhetsuppföljning till och med september redovisas. Följer budget. 
b. Rapport från presidiekonferens om kommunikation och mission. 
c. Rapport från möte med de nio enheterna angående gemensamma verksamheter. 
d. Utvärdering av samtalsmottagningen. 
e. Utvärdering av Kyrka-Arbetsliv. 
f. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Intervju för diakontjänsten har ägt rum. 
- Anitha Pihlblad är klar med sin utbildning till förskolechef. 
- Gemensam dag för anställda och förtroendevalda 9 januari. 
- Gudstjänstschema för 2019 klart. 
- Akka klar, redovisas för kyrkorådet i februari. 

g. Ordförande informerar 
- Inkommen fråga gällande uthyrning, tas upp i framtidsgruppen. 
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- Kaffeansvarig vid nästa sammanträde, 26 november i Amhult är Mikael Fransson och 
Mats Johansson. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 157 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en andakt. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Sammanträde Per capsulam 2018-11-02 

I besluten deltog: Ina Olsvik, Ann-Marie Ericson, Mikael Fransson, Eleonor Evenbratt, Inger Hermansson, 
Roland Hortlund, Mats Johansson, Annika Odmyr, Mats-Ola Nylen, Leif Wretljung och Henrik Rådberg. 

§ 158 Budget 2019 med flerårsplan för 2020 och 2021 
Förslag till budget efter justeringar har skickats ut ti ll ledamöter och ersättare. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa kyrkoavgiften till 81 öre, 
samt att godkänna budget 2019 med flerårsplan för 2020 och 2021. 

§ 159 Uthyrning av barnlokal i Amhults kyrka 
Frågan om att öppna upp för uthyrning av barnlokalen i Amhults kyrka har inkommit. 
Anställda i Amhult ställer sig positiva till förslaget. Om uthyrning i samband med 
förrättningar ska vara kostnadsfritt bereds av Framtidsgruppen som rapporterar till 
kyrkorådet. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa taxan för uthyrning av barnlokalen 
i Arnhults kyrka till 300 kr per tillfälle. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Göteborg 2018-11-05 

RESERVATION 

Vid kyrkorådets sammanträde 2018-10-29, behandlades under paragrafen 145 frågan 
om församlingen ska genomgå den process som benämns Regnbågsnyckeln. 

I material som beskriven processen anges: 

"Regnbågsnyckeln är en hbtq-märkning som visar att förtroendevalda och 
medarbetare i en församling genomgått genomgått processmodell Regnbågsnyckeln 
för en mer inkluderande kyrka och har viljan att arbeta aktivt för mångfald och 
öppenhet." 

Kyrkorådet beslöt avvisa denna möjlighet. 

Vi undertecknade anser att "en mer inkluderande kyrka och viljan att arbeta aktivt för 
mångfald och öppenhet" är centralt i den kristen tron. Att skapa och vidmakthå lla 
goda relationer med "den andre" oavsett vem denna är och hur denna ser ut är en 
nyckelkompetens för församlingens liv och verksamhet. Nödvändigheten av att växa i 
denna kompetens är avgörande för ett framtida församlingsarbete. 

Vi beklagar därmed, och reserverar oss mot, kyrkorådets beslut att avstå från att 
utvecklas i denna kompetens. 

Ann-Marie Ericson 


