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Plats och tid 

Beslutande 

Ersättare 

Övriga närvarande 

Justerare 

Justeringens plats och tid 

Paragrafer 

Underskrifter 

ANSLAG/BEVIS 

Organ 
Sammanträde 

Anslagets uppsättande 
Anslagets nedtagande 

Protokollets förvaringsplats 

Underskrift: 

Sammanträdesdatum 
2018-12-09 

Amhults kyrka 17:30-19:00 

lna Olsvik, ordförande 
Ann-Marie Ericson 
Mikael Fransson 
Eleonor Evenbratt 
Inger Hermansson 
Roland Hortlund 
Mats Johansson 
Håkan Magnusson 
Annika Odmyr 
Henrik Rådberg 
Mats-Ola Nylen, kyrkoherde 

Leif Wretljung 

Marja Kallin Fransson, sekreterare 

Henrik Rådberg 

Torslanda församlingsexpedition, måndag 17 december 9:00 

172 - 183 

Ordförande: 

Justerare: 

Sekreterare: 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
2018-12-09 

2018-12-17 
2018-12-31 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 
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§ 173
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§ 175

§ 176

§ 177

2 (3) 

§ 178

§ 179

§ 180

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

FaststälJande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Henrik Rådberg att justera protokollet, måndag 17 december. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Likabehandlingsplan D nr: F-2018-148 
Likabehandlingsplan för Torslanda-Björlanda församling beslutades 2018-02-26, § 35. 
En uppdaterad version redovisas. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna den uppdaterade likabehandlingsplanen. 

Policy mot sexuella trakasserier D nr: F-2018-159 
Policy mot sexuella trakasserier samt en mall för samtal med utsatta har upprättats. 

Kyrkorådet beslutar att anta policy mot sexuella trakasserier. 

Kompletterande val av kyrkvärdar 
Kyrkvärdar för mandatperioden utsågs 2018-01-31, § 16. Några nya har tillkommit i 
Torslanda kyrka och Amhults kyrka under året. 

Kyrkorådet beslutar att utse även Bengt Liljeqvist och Anna Karin Garpebring till kyrkvärdar i 
Torslanda kyrka samt Mats Johansson och Curt Hammar i Amhults kyrka. 

Information 
a. Rapport från Jourtjänsten De behöver rekrytera fler volontärer. lntern utbildning och

handledning. Pia Blomqvist är kontaktperson.
b. Framtidsgruppen Alla i kyrkorådet ges möjlighet att uttala sig om mötet med

kyrkobesökare vid gudstjänster i församlingen och hur Torslanda-Björlanda ska vara en
attraktiv kyrka i framtiden. Synpunkter noteras och lämnas vidare till framtidsgruppen.

c. Kyrkoherden informerar
- Personalärenden redovisas.
- Arbetsmiljökommitten har haft möte. Uppföljning av AKKA har påbörjats.
- Gemensam dag på K2R för anställda och förtroendevalda 9 januari. Ersättning för

förlorad arbetsinkomst anmäls till kansliet.
- Julbord för anställda och förtroendevalda, 19 december 13-15 Privata rum.

d. Övrig information
- Temakväll i Amhult 29 november, uppskattad och välbesökt.
- Ta gärna del av Mat över gränsernas receptsamling.

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen . 
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Andreas Odersjö anställd tillsvidare 100 % som kyrkvaktmästare från och med 2019-01-01 . 

Philip Maclnnes anställd vikarie 75 % som assistent i församl ingsarbetet från och med 
20 18-1 2-1 0 till och med 2019-06-30. 

§ 182 Övriga ärenden 
Kyrkorådet utser Håkan Magnusson som representant i arbetsutskottet första halvåret 2019. 

§ 183 Mötet avslutas 
Kyrkoherden överlämnar en blomma till ordförande som tack för året som gått och önskar 
God Jul. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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