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§ 50 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 51 Upprop 

Upprop förrättas. 

§ 52 Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Mötesplats Amhult 
Fråga om hur vi ska arbeta för att personal ska trivas på sin arbetsplats och stanna kvar 

i församlingen. 

§ 53 Justering samt datum för justering 

Kyrkorådet beslutar att utse Lena Ferm att justera protokollet, 2 maj 17:00 

§ 54 Information 

a. Rapport från gemensamt dygn på Marstrand Ett inspirerande och uppskattat dygn. 

Hur det ska implementeras i vardagen och följas upp diskuteras. 

b. Personal En komminister och en församlingspedagog har sagt upp sig. En ny 

komminister har börjat i mars. Anställning av församlingspedagog och diakon är 
klar, båda börjar i augusti. Datum för avtackningar och mottagningar meddelas senare. 

c. Rekrytering Intervjugruppen valde att inte gå vidare med de två sökande till 

organisttjänsten. Annonsen ligger kvar på hemsidan. Övriga vakanta tjänster ses över. 

d. Arbetsmiljö inget nytt att rapportera. 

e. Änglagården inget nytt att rapportera. 
f. Ekonomi Ekonomirapporter jan-mars delas ut. Vid eventuella frågor, kontakta 

ekonom/ sekreterare. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

§ 55 Årsredovisning 2021 Dnr: F2022-106 

I budget för 2021 beräknades ett resultat på 59 tkr. Resultatet redovisar ett överskott 

på 3 385 tkr, vilket är 3 326 tkr bättre än budget. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
- att årets resultat, 3 385 tkr överförs till balanserat resultat, 

- att fastställa årets balansräkning slutande på 94 564 tkr, och 

- att godkänna årsredovisningen. 

§ 56 Verksamhetsuppföljning 2021 Dnr:F2022-107 

Verksamhetsuppföljning för helår 2021 har upprättats av verksamhetsansvariga. 

KY1i orådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna verksamhetsuppföljningen. 
i 

Il;, _____ ··· ··· ·············· 
i :::~des signatur U tdragsbestyrkande 
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Kyrkofullmäktige tillsatte 2021-11-15, § 11 en grupp bestående av Inger Hermansson, Jan 

Spånslätt och Anders Moberg för att se över arvodesreglementet och nivåer för arvoden. 

Enligt rekommendationer från kyrkostyrelsen (KS) ska nya reglementen för arvoden och 

ersättningar från och med mandatperioden 2022-2025 upprättas enligt en ny mall. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att anta arvodesreglemente 2022-2025 att 
gälla retroaktivt från 2022-01-01. 

Gunilla Eriksson, Ann-Marie Ericson, Annika Odmyr och Håkan Magnusson deltar inte i 

beslutet. 

§ 58 Ny organisation o nr: F 2021 -2 os 

Kyrkorådets presidium gav i början av 2021 dåvarande kyrkoherde i uppdrag att se över 

organisationen för att minska antalet chefer och att följa verksamhetsindelningen i hela 

församlingen i stället för i tre distrikt. Omorganisationen gäller endast den grundläggande 

uppgiften - gudstjänsts, undervisning, diakoni och mission. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna ny organisation för den grundläggande uppgiften. 

§ 59 Återbesättning av chefstjänst o nr: F 2022-110 

Församlingen har i avvaktan på ny organisation inte återbesatt någon vakant tjänst som 

arbetsledare. När nu ny organisation inom kort är på plats så behöver också chefstjänsten 

rekryteras. Tjänsten ska annonseras så att både präst och diakon kan söka. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta en tjänst som arbetsledare i församlingen, samt uppdrar 

åt kyrkoherden att starta rekryteringen. 

§ 60 Brev om sverigefinska verksamheten o nr: F 2022 - 071 

Brev från deltagare i en bibelstudiegrupp har gått ut till alla församlingar/pastorat i 

tidigare Göteborgs kyrkliga samfällighet gällande ekonomi för sverigefinska verksamheten 

som tidigare har ingått i avtalet med gemensamma verksamheter. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherden att ta upp frågan i kyrkoherdegruppen. 

§ 61 Verksamhetsram 2023 onr: F 2022 - 1os 

Ärendet behöver beredas ytterligare. Ordförande föreslår att ärendet tas upp på ett extra 

sammanträde 9 maj 17:30 i Torslanda församlingshem. 

Kyrkorådet beslutar att ta upp verksamhetsram 2023 på ett extra sammanträde. 

. \ 

............. ~ .. 
J sterande~ ~~~~ ~-.... . Utdrags bestyrkande 
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§ 62 Kollektpolicy D nr: F 2021-079 

Kyrkorådet beslutade 2021-10-25, § 137 att anta en ny kollektpolicy för 
församlingskollekter. Kansliet har efterfrågat beslut gällande praktisk hantering av 
insamlade medel i form av swish och kontanter. Förslag om att komplettera kollektpolicyn 

har inkommit. 

Kyrkorådet beslutar att anta kollektpolicyn med föreslaget tillägg. 

§ 63 Taxor, lokaluthyrning o nr: F 2022-109 

Kyrkofullmäktige ska årligen se över taxor för uthyrning av lokaler. Det har tidigare varit 
varierande priser beroende på vilka som har hyrt lokalerna och till vilket ändamål. Priserna 

har inte ändrats på många år. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa taxor för uthyrning av lokaler, 

att gälla från och med 2022-06-01. 

§ 64 Övriga ärenden 

a. Diskussioner pågår om Mötesplats Amhult, kyrkoherden återkommer med 

information. 
b. Fråga om hur vi ska arbeta för att personal ska trivas på sin arbetsplats och stanna kvar 

i församlingen. Kyrkoherden får i uppgift att arbeta med frågan. 

§ 65 Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


