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Ordförande hälsar kyrkoherde Ewa Selin välkommen till församlingen. 

Tre jubilarer uppmärksammas med en blomma från församlingen. Mats Johansson och Håkan Magnusson som 
har fyllt 70 år och Fredrik Brunzell som fyller 50 år under året. 

Birgitta Lönnebo och lng-Marie Gustavsson presenterar den diakonala verksamhetens arbete i församlingen. 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Mötesplats Amhult 
Livsnäratemakväll 
Verksamhetsram, process 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Mikael Fransson att justera protokollet, måndag 4 oktober 18:00. 

Föregående protokoll 
Det extra sammanträdet 2 september har inte publicerats på hemsidan. Kommer läggas ut 
snarast. Kyrkorådet beslutar att lägga protokollet från föregående ordinarie sammanträde till 
handlingarna. 

Anställning av kantor D nr: F 2021-203 

Inger Hermansson presenterar intervjugruppens förslag till beslut. Fem sökande, tre kallades till 
intervju. Eftersom den aktuella kandidaten går en vidareutbildning i orgelspel och körsång på 
deltid föreslår intervjugruppen att en fast vikarie sätts in på deltid under provanställningen. 

Kyrkorådet beslutar att provanställa Maria Sjökvist sex månader som kantor med placering i 
Torslanda och uppdrar åt kyrkoherden att slutföra anställningen. 

lntervjugrupp, komministertjänst D nr: F 2021-086, 0263 

Ansökningstiden har gått ut och en intervjugrupp behöver tillsättas. 

Mikael Fransson påtalar att kyrkorådet 2021-03-22, § 41 har utsett en intervjugrupp för samma 
komministertjänst. Maria Norlander var då förhindrad att närvara vid intervjuerna och ersattes 
av Mikael Fransson. 

Kyrkorådet beslutar att intervjugruppen ska bestå av Ulrika Thieme Högberg, Håkan 
Magnusson, Mikael Fransson, PG Hanner och Ewa Selin. 

......... ... ........ . .... 
J usterande atur Utdrags bestyrkande 



Svenska kyrkan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 122 

§ 123 

§ 124 

2021-09-27 

3 (4) 
Finanspolicy D nr: F 2021-204 

Finansutskottet fick 2021-06-28, § 96 i uppdrag att se över finanspolicyn. Ett förslag har tagits 

fram. 

Kyrkorådet beslutar att ändra formuleringen och ma:xprocent för utländska aktier via fonder 

under punkt 3 enligt finansutskottets förslag. 

Firmatecknare D nr: F 2021-027 

I samband med anställning av ny kyrkoherde behöver beslut tas om firmatecknare. 

Kyrkorådet beslutar att utse Ewa Selin till firmatecknare efter Peter Heligren från och med 

2021-09-27 enligt följande regel: 

Firmatecknare för Torslanda-Björlanda församling är 

Förtroendevald 
Gunilla Eriksson, ord.förande 
Ann-Marie Ericson, vice ord.förande 

Tjänsteman 
Ewa Selin, kyrkoherde 

Marja Kallin Fransson, enhetschef 

Firman tecknas av två i förening, en förtroendevald och en tjänsteman. 

Information 
a. Ekonomi 

- Resultatrapport, verksamhetsuppföljning och större avvikelser mot budget redovisas. 

- Mer detaljerade rapporter efterfrågas. Nytt förslag tas fram till kommande kyrkoråd om 

de inte uppfyller önskemålen tas kontakt med servicebyrån. 

- Uppföljning av verksamhetsplaner första halvåret 2021 redovisas. 

b. Omorganisation Tas upp på sammanträdet i oktober efter att kyrkoherden har hunnit sätta 

sig in i ärendet. 

c. Kyrkoherdemottagning 14 november 11:00 i Amhults kyrka. Sammanlyst. Biskopen och 

kontraktsprosten deltar. 

d. Pod Det sista avsnittet som spelades in blev ett avslut i den form som varit. Poden pausas tills 
vidare. 

e. Fortbildning anställda/förtroendevalda Gemensam dag i januari diskuteras. Psykisk 

ohälsa är ett ämne som behöver aktualiseras. 

f. Utbildning förtroendevalda, ny mandatperiod se Göteborgs stifts veckobrev. 

g. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden redovisas. Två personer har sagt upp sig och kommer avtackas i Amhults 

kyrka 24 oktober. En person kommer ansöka om tjänstledigt 75 %. 

- Arbetsmiljön har påverkats. Arbetsmiljöenkäten AKKA ska återinföras 2022. 

- Verksamheten på Änglagården fungerar bra. 

- Glad att vara på plats, introduktionsveckorna har varit bra planerade. 

h. Ordförande informerar 
- Ser positivt på arbetet med den framtida verksamheten. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 
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Delegationsbeslut 
Ordförande meddelar att uppdraget att anställa kyrkoherde är verkställt. 

Övriga ärenden 
- Mats Johansson tar upp frågan om mötesplats Amhult. Kyrkoherden återkommer i ärendet. 
- Livsnära temakväll i Amhult 11 oktober 18:30, Torgny Wiren. 

- Henrik Råd.berg ställer frågor om budgetprocessen. Kyrkorådet har beslutat om 
Verksamhetsram 2021-05-06, § 69. Arbetet med verksamhetsplaner pågår och presenteras 
tillsammans med budget vid sammanträdet i oktober. 

- Håkan Magnusson informerar om nya kyrkofullmäktiges sammanträde 15 november, val av 
ordförande, vice ordförande och valberedning. 

- Till ansvariga för kaffet vid kommande sammanträde utses 
25 oktober, Björlanda församlingshem: Gunilla Eriksson och Mikael Fransson 

6 december, Amhults kyrka: Ulrika Thieme Högberg och Mats Johansson 

Mötet avslutas 
Ordförande förklarar mötet avslutat. Kyrkoherden leder en bön. 

Utdrags bestyrkande 


