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§ 73 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 74 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 75 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2021-05-26 

Kyrko rådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
Tjänstledighet 
Verksamhetsram 

§ 76 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Maria Norlander att justera protokollet, 

onsdag 2 april 17:00. 

§ 77 Avstämning podden D nr: F 2020-357 
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Frida Blomqvist från Kyrkbyrån och Sara Waldenfors redovisar sitt arbete med podden. 

Sammanställning av det material som inkommit från lyssnare har sänts ut före sammanträdet. 
Kyrkorådets ledamöter ges möjlighet att ställa frågor och ge synpunkter. Till största delen är 
kyrkorådet positivt inställt till podden. Frida antecknade synpunkter och konstruktiv kritik. 

Inriktningsbeslut om poddens framtid tas upp på sammanträdet i juni. 

Kyrkorådet tackar för redovisningen och uppdrar åt ordförande att ta kontakt med Kyrkbyrån 
gällande plan för framtiden och kostnadsförslag. 

Ordförande ber en bön för mötet. 

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

§ 79 Rutin för avtackningar 
Arbetsutskottet har haft frågan uppe om rutiner för avtackning av personal. Alla som slutar ska 
avtackas på samma sätt i gudstjänsten. Ordförande eller dess ersättare överlämnar blommor. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt arbetsutskottet att ta fram en rutin för beslut på nästa 
sammanträde. 

§ 80 Församlingskollekter D nr: F 2021-os 2 

Arbetsutskottet föreslår att kyrkoherden lämnar förslag till församlingskollekter vid varje 
sammanträde med två månaders framförhållning och att kollektkommitten entledigas från sitt 

uppdrag. 

Kyrkorådet beslutar om återremiss. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 81 Ansökan om tjänstledighet Dnr: F2021-179 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2021-05-26 
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Dan Tideström har ansökt om tjänstledigt ett år för att prova på annan tjänst utanför Svenska 
kyrkan. Sofia Kunze som tidigare har vikarierat under föräldraledigheter i församlingen har 

tillfrågats. Under hösten finns ytterligare ett vikariat för en församlingsassistent som är 
tjänstledig för studier, vilket troligen kommer leda till en vakant tjänst. En tillfällig 

överanställning diskuteras. 

Kyrkorådet beslutar att anställa Sofia Kunze, 100 % tillsvidare och uppdrar åt kyrkoherden att 

slutföra anställningen. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

§ 82 Information 
a. Ekonomi Verksamhetsuppföljning samt balans- och resultaträkning för januari-april 

redovisas. Kyrkoavgiftsprognos från nationell nivå har skickats ut. Beslut om 

kyrkoantikvarisk ersättning 2022 beviljas för installation av nytt brandlarm i Torslanda och 
Björlanda kyrkor. Avslag för renovering av orgel i Torslanda kyrka. Lågt kulturhistoriskt 
värde och medelsbrist anges som motivering. 

b. Kyrkoherden informerar 
Sommar i Amhult kommer vara öppet tisdagar och onsdagar 11-13 under sommaren. 

Nya regler för antal besökare i gudstjänster och kyrkliga handlingar gäller från 1 juni. 
I församlingens kyrkor har hänsyn tagits till lokalernas storlek och gäller enligt följande: 

Amhults kyrka 40 sittande, Torslanda och Björlanda kyrkor 30 sittande Anvisade platser 
gäller. Munskydd obligatoriskt fram till midsommar. Utomhus gäller 100 personer. Det 

är fortfarande viktigt att hålla anstånd. Kyrkkaffe serveras utomhus. 
Hans Damerau har tackat ja till att vikariera som komminister med start 15 juni. 
Reflektioner om framtidens verksamheter var temat på stormötet i veckan. Rapport på 

nästa sammanträde. Mats Johansson efterfrågar ideella medarbetares delaktivitet. 
- En större annons kommer sättas in i T orslandatidningen när verksamheten startar upp 

igen. 
c. Ordförande informerar 

Pia Blomqvist tackar för blommorna i samband med hennes fars bortgång. 
Protokoll från begravningsstyrelsen finns att läsa på expeditionen. 
En person har anmält intresse för kyrkoherdetjänsten. Presidiet har träffat vederbörande 

som uppmanades att skicka in ansökningshandlingar. Annonsen är borttagen på 
hemsidan. Se beslut under övriga frågor. 

d. Kyrkoval 2021 Valnämndens ordförande informerar. Presentation av församlingens olika 
verksamheter kommer ske i respektive lokal på valdagen. Frivilliga deltagare i Nordstan 

uppskattas. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 83 Övriga frågor 
A. V er ksamhetsram 2022 D nr: F 2021-150 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2021-05-26 
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Mats Johansson saknar den godkända verksamhetsramen. Handlingar till ärenden finns i 
diariet och läggs inte som bilagor till protokollen. Verksamhetsramen finns också på 
intranätet. Även ideella medarbetares delaktighet i arbetet med verksamhetsplaner 

efterfrågas. 

Kyrkorådet beslutar att den slutgiltiga versionen av verksamhetsram 2022 skickas ut till 
kyrkorådet, samt uppdrar åt kyrkoherden att ta upp frågan om ideella medarbetares 
deltagande i arbetet med verksamhetsplanerna med verksamhetsansvariga. 

B. Kyrkoherderekrytering Efter ordförandes information diskuteras hur rekryteringen ska 
fortlöpa. Mats Johansson yrkar på nya annonser i Kyrkans tidning och Dagen. 

Kyrkorådet beslutar att annonsen ska uppdateras och att större annonser sätts in i Kyrkans 
tidning och Dagen snarast. 

§ 84 Mötet avslutas 
Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


