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§ 72 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 73 Upprop 

Upprop förrättas. 

§ 7 4 Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Återbesättning av ytterligare en komministertjänst 

Information om gemensamt dygn 18-19 september 

Ansökan om tjänstledighet 

Information om nationaldagen 

Information om höstens temakvällar 

§ 75 Justering samt datum för justering 

Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, 21 juni 17:00 

§ 76 Information 

2 (4) 

a. Änglagården Förskolans rektor Anitha Pihlblad informerar om verksamheten och 

lämnar rapport från utbildning om huvudmannaskapet och vad det innebär för 

kyrkorådet. Ordförande, kyrkoherde och rektor träffas och tar fram de dokument som 

krävs för att uppfylla kraven. 

b. Rekrytering Ansökningstiden för arbetsledande diakon/komminister 

gick ut 10 juni. Två personer har sökt tjänsten. Ansökningstiden för organisttjänsterna 

går ut 17 juni. Två personer har hittills sökt tjänsterna. 

c. Verksamhetsram 2023 Kompletterande bilaga till verksamhetsramen diskuteras. 

Utbildning i arbetssättet för kyrkoråd och verksamhetsansvariga efterfrågas. 

d. Änglagården inget nytt att rapportera. 

e. Ekonomi Presentation av ekonomisk uppföljning tertial 1, 2022. Ekonomirapporter 

med jämförelser 2019-2021 har sänts ut med kallelsen. 

f. Temakvällar Mats Johansson informerar om höstens temakvällar 10/10 Rasmus 

Troedsson och 23/11 Ulrika Ernvik. Mer information kommer på församlingens 
hemsida. 

g. Gemensamt dygn 18-19 september är ett gemensamt dygn för kyrkoråd och anställda 

bokat på Stenungsbaden. Föredragshållare Gunilla Andersson Wessman talar om 

neuropsykiatriska funktionsvariationer / diagnoser och psykisk ohälsa. 

h. Nationaldagen Lyckat firande av nationaldagen i Amhults kyrka med ca 260 besökare. 

I Torslanda kyrka var det drop-in vilket resulterade i nio dop och fyra vigslar. 

i. Sommarkyrka i Björlanda 19 juni-6 juli, öppet söndag-onsdag 15:00-17:00. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 77 Församlingskollekt 21 maj D nr: F 2022- 037 

Kyrkorådet har tagit beslut om att kollekter vid konfirmation ska gå till församlingens 

konfirmandverksamhet. Eftersom resor även i år är inställda och konfirmandverksamheten 

inte kommer göra av med budgeten valde tjänstgörande präst att ändra till ACT, Ukraina. 

Kyrkorådet beslutar att kollekten 21 maj ska gå till ACT, Ukraina. 

§ 78 Församlingskollekter juni-september D nr: F 2022 - 037 

Kollektkommitten har tagit fram förslag till församlingskollekter. 

Kyrkorådet beslutar om församlingskollekter enligt följande: 

25 juni 

26 juni 

10 juli 

KRIK 

Åh stiftsgård 

Abrigo 

§ 79 Hjärta Göteborg D nr: F 2022 - 049 

24 juli 

14 augusti 

4 september 

KRIK 

Credo 

Abrigo 

Hjärta Göteborg är en ekumenisk satsning för Göteborgs 400-årsfirande som skulle ägt 

rum 2021 men som har flyttats till 2023. Vädjan om bidrag till förberedelseåret 2022 och 

2023 har inkommit. 

Kyrkorådet beslutar att ge ett bidrag på 15 000 kr för 2022 och uppdrar åt kyrkoherden att 

kontakta Hjärta Göteborg för mer information inför budget 2023. 

§ 80 Ansökan om årligt anslag till ACT och SKUT D nr: F 2022-143 

Internationella gruppen i Torslanda-Björlanda församling har ansökt om ett årligt anslag 

till ACT Svenska kyrkan och Svenska kyrkan i utlandet. 

Kyrkorådet beslutar att ansökan behandlas i budgetarbetet för 2023. 

§ 81 Policy för upplåtelse av församlingens lokaler D nr: F 2022 - 109 

Kyrkofullmäktige beslutade 2022-05-09, §11 om nya taxor för lokaluthyrning. Med 

anledning av beslutet behöver policyn för upplåtelse av församlingens lokaler uppdateras. 

Kyrkorådet beslutar att fastställa policy för upplåtelse av lokaler med ändring om att ideella 

medarbetare får samma förmån som anställda och förtroendevalda att låna lokal. 

§ 82 Återbesättning av tjänster D nr: F 2022 - 144 

Två komministrar har sagt upp sig och kyrkorådet behöver ta beslut om återbesättning. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta båda tjänsterna. Blänkare om lediga tjänster läggs ut på 

hemsidan direkt men annons i Kyrkans tidning kommer efter sommaren . 
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§ 83 lntervjugrupp verksamhetschef o nr: F 2022-110 

Rekrytering av ny verksamhetschef för gudstjänst och diakoni pågår. Kyrko rådet behöver 

utse en intervjugrupp. 

Kyrkorådet beslutar att utse Gunilla Eriksson, Ann-Marie Ericson och Mikael Fransson 

och uppdrar åt kyrkoherden att utse representanter från medarbetarna. 

§ 84 Anställning av verksamhetschef o nr: F 2022 - 110 

Eftersom rekryteringsprocessen inte ska dra ut på tiden föreslår arbetsutskottet att 

kyrkorådet delegerar anställning av ny verksamhetschef till intervjugruppen. 

Kyrkorådet beslutar om ett extra kyrkoråd vid behov. 

§ 85 Val av kyrkorådets representant till arbetsutskottet hösten 202 2 

Ordförande föreslår Ulrika Thieme Högberg. 

Kyrkorådet beslutar att utse Ulrika Thieme Högberg. 

§ 86 Övriga ärenden 

Agneta Brile är tjänstledig 25 % för annat arbete till och med 2022-06-30, ansökan om 

förlängning har inkommit. Kyrkoherden har delegation på tjänstledigheter upp till 6 

månader. 

Kyrkorådet beslutar att förlänga tjänstledigheten till och med 2022-12-31. 

§ 8 7 Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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