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Plats och tid Björlanda ffirsamlingshem, kl. 18:30-21:45 § 53-72

Beslutande Gunilla Eriksson, ordförande
Anne Wirmark
Håkan Magnusson
Inger Hermansson
Ann-Marie Ericson
Bernt Szerszenski
Eva Hammarström
Peter Kääpä
Ina Olsvik
Annika Odmyr (ft.o.m. § 62)

Kyrkoherde Mats-Ola Nylén

Övriga deltagare Svjetlana Ostojic, sekreterare

Förhinder har anmälts av Georg Trulsegård, Leif Wretlj ung, Maria Norlander
och Emilia Garpebring

Utses att justera Eva Hammarström

Justeringens Torslanda Församlingsexpeditionen 2017-05-12
plats och tid

Underskrifter Sekreterare 9j Paragrafer § § 53-72
Svje aOstoic - Ci

Ordförande /:;g____,.

Justerare

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torslanda-Björlanda församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2017-05-08

Datum Cör 2017-05-12 Datum för 2017-06-02
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringspiats

för protokollet Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift k
Svjetlana Ostojic

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 53 Sammantradet öppnades, upprop
OrdfZ5randen öppnade mötet med bön och upprop förrättades.

§ 54 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes efter några justeringar.

§ 55 Val av protokoiljusterare och justeringstid
Till protokoiljusterare valdes Eva Hammarström och justeringstiden fastställdes till
2017-05-12.

§ 56 Föregående mötesprotokoll, se bitaga 1
Protokollet från kyrkorådsmötet 20 17-03-27 lades till handlingarna efter att följande
noterats:
- Ina Olsvik ska läggas till under beslutande
- § 46 e), Mottagande av pastorsadjunkten kommer att ske den 18/6 i Björlanda

kyrka
- § 48 g), Gudstjänsttiderna för sommaren: söndagar kl.11:00 i Torslanda kyrka

och kl. 16:00 i Amhuits kyrka, andakt söndagar kl. 19:00 i Bj örlanda kyrka
- § 50, Verksamhetsberättelsen från 2016 kommer läggas som bilaga 4 till

protokollet.

§ 57 Verksamhetsramen
KR beslutade att anta Verksamhetsramen 2017, se bilaga 2. BKA, se bilaga 3.

§ 5$ förslag till budgetdirektiv Budget 2018 och planår 2019-2020
KR beslutade att fastställa förslag till budgetdirektiv Budget 201$ och planår 2019-
2020 för beslut i KF, se bilaga 4. BKA, se bilaga 5.

§ 59 Beslut om avsiktsförklaring rörande samarbete med
a) Kyrkans jourtjänst: KR beslutade föreslå KF fatta beslut om att vår församling

avser ingå partnerskapsavtal och även fortsättningsvis bidrar till denna
verksamhet med minst 313 082 kr per år under 2018 och 2019 varefter
utvärdering sker för nytt beslut, se bilaga 6. BKA, se bilaga 7

b) Kyrkans familjerådgivning: KR beslutade föreslå KF fatta beslut om att vår
församling avser ingå partnerskapsavtal och även fortsättningsvis bidrar till
denna verksamhet med minst 90 000 kr per år under 201$ och 2019 varefter
utvärdering sker för nytt beslut, se bilaga 8. BKA, se bilaga 9

c) Göteborgs kyrkliga stadsmission: Redovisades under sammanträdet då samtal
med företrädare ägde rum tidigare samma dag. KR beslutade föreslå KF fatta
beslut om att vår församling avser ingå partnerskapsavtal med Göteborgs
kyrkliga stadsmission. Förslag till ekonomisk omfattning beslutas vid Kyrkoråd i
juni. BKA, se bilaga 10

§ 60 Avtal om gemensamma verksamheter
KR beslutade att föreslå KF att besluta enligt formulerat avtal beträffande
gemensamma diakonala verksamheter, se bilaga 11. BKA, se bilaga 12
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§ 61 Lägesrapport Änglagården och förslag till beslut om uppdrag
Ina Olsvik, KH och Bemt Szerszenski redogjorde fZ5r mötet som ägde rum den 4/5
samt svarade på frågor vid de samtal som följde. En projektplan med f&slag på
tidpunkter och ritning har tagits fram av Lars Hammarström. Den fastighetsansvarige
har ombetts ta kontakt med förvaltningen för att ta hjälp av dem.
KR beslutade att ge arkitekten Erik Hammarstrand i uppdrag att göra en ritning
under förutsättning att det inte behövs en upphandling.
Ekonomen fick i uppdrag att ta reda på huruvida det krävs en upphandling innan vi
anlitar arkitekten.

§ 62 Information Kyrka-arbetsliv
Eva Hammarström redogjorde kring vad som framkommit vid intervjuer med
processledaren och komministern. KR diskuterade kring den information som Eva
Hammarström delgav samt hur vi går vidare. Arbetsgruppen som består av Eva
Hammarström, Inger Hermansson. Heléne Enarsson och Ingvild Fallegård arbetar
vidare med de tankar som framkommit på mötet för underlag hur verksamheten
Kyrka-arbetsliv ska se ut i framtiden.

§ 63 Kollekter
a) Vid Midnattsmässan på påskafton togs kollekt upp i Torslanda kyrka till

församlingens diakoni. KR fastställde detta
b) KR beslutade att godkänna att kollekten som upptas i konfirmationsgudstjänsten

den 13/5 går till konfirmandverksamheten
c) Sammanställning av Swish för perioden januari till och med april presenterades

av ekonomen.

§ 64 Rapportering angående delegationsbeslut
a) Kock Änglagården Linda Vesterhaven, tillsvidareanställd 50% från och med

2017-08-07 med 6 månaders provanställning. Går in redan nu på timmar för att
avlasta Änglagårdens personal så att köket fungerar

b) Björn Berglund fastighetsansvarig 20% från och med 2017-05-01
c) Lotta Möller ekonomiassistent tillsvidareanställd 100% från och med 201 7-06-

01
d) Ewalina Lyckegård, vaktmästare, visstidsanställd 50 % året ut. Kommer erbjudas

tilisvidareanställning på 100% från och med 2018-01-01
e) frida Brännström Ohlson kommer att erbjudas tjänsten som assistent i

församlingsarbete efter Frida Hardebrand.

§ 65 Ekonomi
a) Prognos 1 görs efter fyra månader och omfattar budgetuppföljning per 2017-04-

30 samt helårsprognos för 2017. Prognos 2 görs efter åtta månader och omfattar
budgetuppföljning per 2017-08-30 samt helårsprognos för 2017

b) Ekonomen presenterade budgetavvikelse för Torslanda-Björlanda församling
samt Kyrka-arbetsliv för april 2017
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c) KR beslutade att utse kyrkorådets ordförande samt KR att teckna firma för

församlingen i arbetsgruppen för att kunna hantera gemensamma beslut som
måste fattas efter det att Göteborgs Kyrkliga Samfällighet har upplösts

d) KR beslutade att bevilja av stiftet rekommenderad fortbildning till KR
e) KR föreslår KF att besluta att kostnaden för processionsbäming vid

jordbegravning skall ingå i kyrkoavgiften
f) Frågan om lägerersättning ska utbetalas även för den som är oreglerad (DC samt

KR) vardag 575 kr, helg 700 kr, återremitteras för undersökning av hur andra
närliggande församlingar löst frågan till nästa möte

g) KR beslutade att när KR återtar tid äger KR rätt att förordna vikarierande KR.

§ 66 Personal
a) Komministertjänsten i Björlanda sista ansökningsdag den 22/5
5) Margot Rolmgren börjar den 15/5, mottagande kommer att ske den 28/5

i Amhults kyrka
c) Pastorsadjunkten Staffan Birgersson prästvigs den 11/6 och börjar i Torslanda

Björlanda församling den 12/6. Mottagande kommer att ske den 18/6 i Björlanda
kyrka

d) Sj ukskrivningar.

§ 67 Arbetsmiljö:
a) Uppföljning av psykosocial arbetsmiljö, fortsättning GDQ
b) LG hade möte och resonerade kring LGs resultat av AKKA.

§ 68 Beslut angående bemanning i kapetlen, priist och musiker
KR beslutade att vid begravningar av församlingsmedlemmar i andra kyrkor och
kapell bemannas dessa med församlingens präster och musiker.

§ 69 Beslut om att anta vård- och underhållsplaner
KR beslutade att anta vård- och underhållsplaner för Björlanda kyrka samt
Torslanda kyrka, se bilagor 11 och 12.

§ 70 Kyrkoherden informerar
a) Hans Almér på Stiftskansliet har svarat KR, på frågan om ny

församlingsinstruktion, att den kan upprättas 2018 då det nya förtroendevalda
Kyrkorådet tillträtt

b) KR kommer att ha möte med personalspecialister från Förvaltningen den 11/5 för
att diskutera kollektivavtal Flex samt RR-stöd gentemot servicebyrån

c) Frågor från församlingsmedlemmar som ska tas upp i KR ska mailas, skickas
med vanlig post eller lämnas in till församlingsexpeditionen för att diarieföras för
säkrare hantering

d) Sommarsemestrar.
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§ 71 Ordföranden informerar

a) Vårfest den 15/5 kl. 19:00 Tullhuset på Hönö
Kyrkorådsledamötema bjuds på skaidjurbuffé, kaffe och chokladdessert. All
dryck annan än kranvatten bekostas ur egen ficka. Anmälan om deltagande senast
den 2/5 till ordförande.

5) Tackkort
c) Sammanträdesprotokoll från KN (2017-02-20)
d) Behörighetsffirklaringar från Stiftet gällande vikarierande komminister
e) Tillsättning/återbesättning av tjänst, assistent i församlingsverksamhet
f) En granne har sökt bygglov i Amhult
g) Brev till domkapitlet angående tillsättning av vikarierande komminister
h) Presentation av Kyrkans familj erådgivning
i) Polisanmälan, Skadegörelse genom brand utanför Torslanda församlingshem
j) En hälsning från Abrigo Rainha Silvia
k) Vård- och underhållsplan Björlanda kyrka
1) Vård- och underhållsplan Torslanda kyrka
m) Åtgärder inför tillsättning av komminister i Torslanda-Björlanda församling
n) Sammanträdesprotokoll från KN (2017-04-03)
o) Kollektvädjan
p) Ny sammanfattning till delrapport angående gemensamt diakonalt arbete (2016-

05-03)
q) förhandlingsprotokoll från Vision
r) Sammanträdesprotokoll från Indelningsstyrelsen (2017-04-18)
s) Ansökan assistent i församlingsarbetet
t) Sammanträdesprotokoll från KN (2017-04-24)

§ 72 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades med bön.

Bilagor:

Bilaga 1: Föregående mötesprotokoll
Bilaga 2: Verksamhetsram 2017
Bilaga 3: BKA gällande verksamhetsramen 2017
Bilaga 4: Budgetdirektiv 2018
Bilaga 5: BKA gällande budgetdirektiv 2018
Bilaga 6: Begäran om avsiktsförklaring angående Kyrkans Jourtjänst
Bilaga 7: BKA gällande begäran om avsiktsförklaring angående Kyrkans Jourtjänst
Bilaga 8: Begäran om avsiktsförklaring angående Kyrkans Familjerådgivning
Bilaga 9: BKA gällande avsiktsförklaring angående Kyrkans familj erådgivning
Bilaga 10: BKA gällande partnerskapsavtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission
Bilaga 11: Avtal om gemensamma verksamheter
Bilaga 12: BKA gällande avtal om gemensamma diakonala verksamheter
Bilaga 13: Vård- och underhållsplan Björlanda kyrka
Bilaga 14: Vård- och underhålispian Torslanda kyrka
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