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§ 1 9 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 20 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 21 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPR0T0K0LL 
Kyrkoråd 

2021-02-22 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
Ideella medarbetare 
Information om verksamheter under pandemin 

Kyrkoval 
Kollektpolicy 

§ 22 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, måndag 1 mars 17:00 

§ 23 Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 24 Adjungering 
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Servicebyråns HR-specialist Susanna Casserdahl har bjudits in till kyrkorådet för att rapportera 
om rekryteringsprocessen angående tillsättning av ny kyrkoherde. 

Kyrkorådet beslutar att adjungera Susanna Casserdahl under informationspunkten. 

§ 25 Verksamhetsram 2022 
Samtal om verksamhetsram 2022. Ordförande samlar in synpunkter. Arbetet med 
verksamhetsuppföljning pågår. Tidsplan för arbetet finns. 

§ 26 Information 
a. Kyrkoherderekrytering Susanna Casserdahl redogör för processen och presenterar en 

tidsplan. Nästa träff med rekryteringsgruppen är 4 mars. 

b. Ekonomi Bokslutsarbete pågår. Arbetet med renovering av övervåningen i Torslanda 

församlingshem pågår. Ekonomisk rapport för januari-februari redovisas i mars. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Kyrkoherdens uppgift är att samråda med kyrkorådet gällande gudstjänstfirande. 

Två förslag till hur församlingen ska kunna öppna upp för att fira gudstjänster 

coronasäkert redovisas. Synpunkter tas emot. 

- Mottagning av vikarierande kyrkoherde och arbetsledande diakon sker i gudstjänsten 
28 februari. Gudstjänsten är streamad. 

- Två anställda har testats positivt för corona, ytterligare två har symptom och väntar på 

svar. Information har skickats ut till berörda i verksamheten. 

- Nytt avtal för gemensamma verksamheter tas upp på nästa kyrkoråd. 
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d. Ordförande informerar 

Tack för bidrag har inkommit från Stadsmissionen och S:t Lukasstiftelsen. 

Protokoll från begravningssamfälligheten. Ordförande tar kontakt gällande presentation 

av plan för minneslund/ askgravlund på Torslanda kyrkogård. 

Bokförsäljningen i Amhult, genom MJ Bok & Media, 2020 har inbringat 11 231 kr till 

Världens barn. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 27 Övriga frågor 
a. Ideella medarbetare Frågan om vad som händer under pandemin togs upp. Hur vårdar 

församlingen relationen med sina ideella medarbetare? 

b. Verksamhet under pandemin Konfirmandarbetet har startat upp för fysiska träffar, dock 

sker undervisningen denna vecka digitalt då många har återvänt från sportlovet. Riskanalys 

har genomförts. Undervisningen sker i mindre grupper enligt folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Munskydd och handsprit används. Ytor rengörs noga mellan grupperna. 

c. Kyrkoval Fråga om hur församlingen kommer marknadsföra kyrkovalet ställs. Ordförande 

i valnämnden redovisar den plan och ekonomi som finns. En grupp bestående av Mats 

Johansson (sammankallande) Peter Käpä, Ann-Marie Ericson och Peter Heligren utses för 

att ta fram förslag till kyrkofullmäktige. 

d. Kollektpolicy efterfrågas. Det finns ingen beslutat. 

§ 28 Återbesättning av tjänst 
Ytterligare en komminister har sagt upp sig efter att ha fatt en annan tjänst. Kyrkorådet ska 
besluta om återbesättning ska ske. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten. 

§ 29 lntervjugrupp 
Det finns nu två komministertjänster att tillsätta. En intervjugrupp är redan vald till 
komministertjänsten i Amhult. Representanter för Björlanda behöver utses. Sökande kommer 
intervjuas för båda tjänsterna. 

Kyrkorådet beslutar att utse Mikael Fransson och Maria Norlander. 

§ 30 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat . 
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