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Gunilla Eriksson, ordförande t.o.m. §149 
Ann-Marie Ericson, ordförande fr.o.m. §150 
Inger Hermansson 
Mats Johansson 
Håkan Magnusson 
Maria N orlander 
Annika Odmyr 
LeifWretljung t.o.m. § 149 
Mikael Fransson 
Ewa Selin, kyrkoherde 
Magnus Brile 
Ulrika Thieme Högberg, § 150- § 151 
Anna Svanvik, fr.o.m. §152 

Agnetha Liden, sekreterare 
Anitha Pihlblad, information om Änglagården 

Annika Odmyr 

Torslanda församlingsexpedition, onsdag 8 december 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Kyrkorådet i Torslanda-Björlanda församling 
2021-11-29 

2021-12-08 
2021-12-29 

Torslanda-Björlanda församlings arkiv 

1 (3) 



Svenska kyrkan ~ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Kyrkoråd TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 142 

§ 143 

§ 144 

§ 145 

§ 146 

Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

Upprop 

Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

Justering samt datum för justering 

2021-11-29 

Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr att justera protokollet, 8 december 17:45 

Föregående protokoll 

Kyrkorådet beslutar att justera datum för församlingskollekten den 28 november till den 25 
december, därefter lägga föregående protokoll till handlingarna. 
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Förskolans rektor besöker kyrkorådet och informerar om verksamheten. 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

Återbesättning av tjänster D nr: F 2021-459 

En församlingsassistent och en arbetsledande komminister har sagt upp sig. Det finns sedan 
tidigare en församlingspedagogtjänst som innehas av en församlingsassistent. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten som församlingspedagog och gå ut med annons. 

Kyrkorådet beslutar att avvakta med anställning av arbetsledande komminister tills det är klart 
vilka tjänster som ska finnas i den nya organisationen. 

Anställning av komminister D nr: F2021-086 

Aterbesättning av komministertjänsten beslutades 2021-02-22, § 28. Intervjuer har ägt rum. 

Kyrkorådet beslutade att intervjugruppen ska träffa en av den sökande för ytterligare ett samtal. 

Kyrkorådet uppdrar åt arbetsutskottet att besluta om anställningen ska slutföras och i så fall 

genomföra den. 

Anställning av arbetsledande diakon D nr: F2021-086 

Arbetsledande diakon i Amhult slutar sitt vikariat i januari. 

Kyrkorådet beslutar att avvakta med tillsättning av tjänsten tills den nya organisationen är klar. 

Ajournering 19:25-19:40, med byte av ordförande. 

Justerandes signat · Utdrags bestyrkande 
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Kyrkoråd TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 150 

§ 151 

§ 152 

§ 153 

2021-11-29 

Val av auktoriserad revisor o nr: F 2021-461 

Kyrkofullmäktige ska ta beslut om auktoriserad revisor för kommande mandatperiod. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt församlingens ekonom, Anna Svanvik och Magnus Brile 
att ytterligare bereda ärendet inför kyrkofullmäktiges sammanträde 8 december. 

Församlingskollekter D nr: F 2021- 462 

Kyrkorådet ska ta beslut om församlingskollekter för januari. 

Kyrkorådet beslutar att kollekter enligt följande: 

1 januari ACT 
9 januari Församlingens diakoni 
16 januari Församlingens diakoni 

Information 
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a. Ekonomi förslag till nya ekonomirapporter, januari - oktober redovisas. Magnus Brile var 
mycket nöjd med rapporterna och tackade ekonomen för ett bra utfört arbete. Kyrkorådet 
instämde. 

b. Budgetprocess möte angående budgetprocessen och verksamhetsplaner hålls i anslutning till 
kyrkorådets första möte 31 januari. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Församlingens julspel som pågår under vecka 48. 
- Ändrade restriktioner från Folkhälsomyndigheten, max 100 personer. Antal besökare vid 

gudstjänsterna räknas. 
- Förslag till omorganisation redovisas. 

d. Ordförande informerar 
Vision Björlanda har diskuterat möjligheten att församlingen ska köpa mark i anslutning 
till Björlanda kyrka. Om det blir aktuellt behöver kyrkofullmäktige ta beslut om 
tilläggsbudget för projektering på ett extra sammanträde under våren. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Mötet avslutas 

Ordförande tackar kyrkoherden med en blomma. Och ett stort tack till hela kyrkorådet för 
mandatperioden. Inger Hermansson som slutar som förtroendevald avtackas med en gåva från 
församlingen. Ordförande tackar även personalen för fint och bra arbete. Kyrkoherden ber en 
bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


