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LUNDBY FÖRSAMLING

Kyrkofullmäktige

Plats och tid Stora salen i Lundby nya kyrka, kl. 19.00-19.25
Terje Ahl, Axel Hanson, Kent Wikström, kyrkoherde Annika Larsson och
sekreterare Lotta Bohman, fysiskt närvarande. Övriga, digitalt närvarande via
Zoom enligt stöd av Kyrkostyrelsens riktlinjer från 26 mars 2020

Beslutande Terje Ahl (S), ordförande Lena Sällström (S)
Margareta Hoserius (S) Joakim Berlm (S)
Eva Nihlblad (S) Joachim Dahlberg (S)
Cecilia Magnusson (BÄ) Jerker Schmidt (BÄ)
Anna Svensson (POSK) Kent Wikström (POSK), 2 vice ordf
Gustaf Jarlert (POSK) Christina Andersson (POSK)
Svenning Alehem (POSK), tj ers. Arvid Ejeskär (POSK), tj ers.
Annika Thomberg (OKA) Axel Hanson (ÖKA), vice ordf
Anders Westerberg (OKA) Anna-Karin Dereman (ÖKA), tj ers.
Lennart Sandling (OKA), tj ers.

Ersättare Britt-MarieEkoff(POSK)

Övriga deltagande Annika Larsson, kyrkoherde Anders Ivarsson, ekonom
Lotta Bohman, sekreterare Susanna Brandin, vaktmästare

Utses att justera Axel Hanson (ÖKA) och Kent Wikstt-öm (POSK)

Plats och tid för justering Lundby församlingshem, Gamla Lundbygatan 35, 2021-03-29, kl. 10.00

Underskrifter Ordförande
Terje Ah^

.. -/

Justerande.̂ .
Axel Hanson

^.
Justerande.

Kent Wikström

Sekreterare ..... 'aO^.^. ^.....AC-^-^.*-'^"N-'^-........ Paragrafer 1-8
Lotta Bohman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet har justerats. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på församlingens anslagstavla.

Organ Lundby församling, kyrkofullmäktige

Sammanträdesdatum 2021-03-22

Datum för 2021-0 3-3o Datum för 2021-0 z(-2-6
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringsplats Församlmgsexpeditionen, Hisingsgatan 26, Göteborg
för protokollet

Underskrift Lotta Bohman
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§1
Sammanträdets öppnande

Ordförande Terje Ahl hälsade alla välkomna. På ordförandens uppdrag informerade vaktmästare
Susanna Brandin alla deltagare om att mötet livestreamas på församlingens youtube-kanal för att
tillgodose möjligheten för allmänheten att ta del av mötet, därefter förklarade ordförande
sammanträdet öppnat.

På uppdrag av ordföranden förrättade sekreteraren upprop, varvid noterades att för ordinarie
ledamot Hampus Lindeberg (POSK) tjänstgjorde ersättare Svenning Alehem, för ordinarie ledamot
lan hlitzeroth (POSK) tjänstgjorde ersättare Arvid Ejeskär, för ordinarie ledamot Michael Hedberg
(OKA) tjänstgjorde ersättare Anna-Karin Dereman och för ordinarie ledamot Jonas Wannebo
(OKA) tjänstgjorde ersättare Lennart Sandling.

För övriga ordinarie ledamöter som var frånvarande saknades ersättare.

§2
Val av två justeringspersoner

Förslag: Axel Hanson och Kent Wikström.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att till justeringspersoner välja Axel Hanson och Kent Wikström.

Tid för justering: 29 mars kl. 10.00 i Lundby församlingshem.

.(Iförande Justeran<

CT^ ^^
Justi Utdragsbestyrkande
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§3
Anmälda handlingar

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att anteckna följande anmälda handlingar:

1. Stiftsstyrelsen, protokoll gällande avgången ledamot i KF,
2020-12-11 F 2020-0078:1
Avgången ledamot Eva Hagberg (OKA).
Till ny ledamot utses Jonas Wannebo.
Till ny ersättare utses: Gunnel Hensing.

2. Stiftsstyrelsen, protokoll gällande avgången ledamot i KF,
2021-01-20 F-2020-0078:2
Avgången ledamot Louise Ganebratt (OKA).
Till ny ledamot utses: Charlotte Fredriksson.
Till ny ersättare utses: Lennart Sandling.

Justerande. Utdragsbestyrkande
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§4
Bidrag Valsedlar

Medel är avsatta i budgeten enligt förslaget.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att nomineringsgrupp som är eller genom valet blir representerad i kyrkofullmäktige ska
erhålla bidrag till nomineringsgruppens valsedelskostnader. Ersättningen ska
begränsas till högst kostnaden för det antal valsedlar som motsvarar en gånger de
röstberättigades antal . församlingen.

Justi Utdragsbestyrkande
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§5
Motion angående rekryteringar och att vara en attraktiv arbetsgivare
Anders Westerberg (ÖKA) yttrade sig.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att ge kyrkorådet i uppdrag att besluta en plan med åtgärder som bidrar till att göra
församlingen till en attraktiv arbetsgivare för anställd personal.

att en sådan plan tas fram under hösten 2021

Ordf

c7
Justerani JuStl Utdragsbestyrkande
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§6
Mål Lokalförsörjningsplan
Kyrkoherde Annika Larsson föredrog ärendet.

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att anta följande mål för Lokalförsörjningsplanen:

. Att skapa förutsättningar för att församlingens verksamheter har tillgång till ändamålsenliga
fungerade lokaler för verksamhetens behov så långt det är möjligt. Fastighetsförvaltningen i
församlingen bedrivs i enlighet med vår miljödiplomering och skall kännetecknas av ett
kärleksfullt förvaltarskap, som tydliggör värderingen att allt och alla är del av Guds
pågående skapelse.

. Senast 2030 ska församlingen ha uppnått klimatneutralitet, det vill säga inte lämna något
nettobidrag till den globala uppvärmningen.

. Produkter och material ska ha hög miljöprestanda, lång teknisk livslängd med låga drifts-
och underhållskostnader. De bör kunna återanvändas eller återvinnas när de tjänat ut.

. Årskostnaden för församlingsverksamhetens mark, byggnader och anläggningar bör i
genomsnitt motsvara högst 25 procent av församlingsverksamhetens årliga intäkt.

. Senast år 2022 ska all använd energi vara förnybar

Ordförande Justerande Utdragsbestyrkande
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§7
Digitala möten

Beslut

Kyrkofullmäktige beslutade

att beslutande och verkställande organ får sammanträda med ledamöter närvarande på
distans, om särskilda skäl föreligger. Ordföranden i respektive organ avgör om
nän/aro får ske på distans.

§8
Avslutning

Vår kyrkoherde, Annika Larsson, läste psalm 907 därefter tackade ordförande de närvarande för
mötet, och förklarade sammanträdet avslutat.

Ordform

-^
Utdragsbestyrkande


