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§ 88 Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

§ 89 Upprop 

Upprop förrättas. 

§ 90 Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Ändrad församlingskollekt 27 augusti 

Rapportera beslut per capsulam 2022-06-29 

V al av intervjugrupp 

Organisationen, lokalt engagemang (tas upp på nästa möte) 

§ 91 Justering samt datum för justering 
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Kyrkorådet beslutar att utse Håkan Magnusson att justera protokollet, 12 september 17:00 

§ 92 Föregående protokoll 

Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 93 Redovisning av beslut per capsulam 

Kyrkorådet beslutade 2022-06-29 att erbjuda Nora Johansson Abaffy tjänsten som 

organist, samt att återbesätta den andra organisttjänsten som en kyrkomusikertjänst och 

att erbjuda Göran Bejstam den tjänsten efter intervjugruppens rekommendation. 

§ 94 Information 

a. Kyrkoherden informerar Höstterminen har startat alla är tillbaka i tjänst. Kick-off 

på Nimbus. Hälsokontroller under våren, redovisning av rapport. Rapport om 

pågående rekryteringar. 

b. Verksamhetsplan 2023 Rapport från arbetet med verksamhetsplaner redovisas, 

ideella medarbetare ska ges möjlighet att lämna synpunkter vid olika tillfällen i 

församlingen framför allt på lite längre sikt. 

c. Gemensamt dygn 18-19 september Praktiska detaljer som samåkning diskuteras. 

d. Projekt Björlanda Ordförande och kyrkoherden har träffat projektledare Mikael 

Järvinen från Svefa. Förslag om workshop för att ta fram underlag för vilken 

verksamhet som ska bedrivas i församlingen på kort och lång sikt. 

e. Allhelgona Anställda kommer finnas på plats i kyrkorna och på kyrkogårdarna 

enligt schema. Önskemål om deltagande av förtroendevalda. 

f. Ekonomi Resultatrapport, ekonomisk uppföljning per verksamhet och rapport över 

personalkostnader redovisas. Lönerevision för 2022 är ännu inte genomförd. Prognos 

lämnas i oktober. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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§ 95 Ansökan om KAE, renovering Björlanda kyrka D nr: F 2022 - 200 

Enligt underhållsplan ska en större renovering av kyrkor göras med 30 års intervall. I 
budget för 2022 finns upptaget medel för förstudier. En projektgrupp arbetar med att ta 

fram underlag för renovering, tillgänglighetsanpassningar och verksamhetsanpassningar. 

Kyrkorådet beslutar att ansöka om KAE för renovering i Björlanda kyrka. 

§ 96 Anställning av organist D nr: F 2022 - 039 

En av de sökande som erbjöds tjänsten som kyrkomusiker enligt§ 94 tackade nej till 
erbjudandet. Ytterligare en ansökan har inkommit och intervju bestående av samtal och 

provspelning har genomförts. Intervjugruppen är nöjd. 

Kyrkorådet beslutar att erbjuda Lina Marechal tjänsten som organist 100% och uppdrar åt 

kyrkoherden att slutföra anställningen. 

Ärendet förklaras omedelbart justerat. 

§ 97 Återbesättning av tjänst, församlingsassistent D nr: F 2022 -19s 

Philip Maclnnes har sagt upp sig för tjänst i annan församling. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten och att i annonsen skriva församlingspedagog. 
Till intervjugrupp utses Mats Johansson, Anna Svanvik och Marita Öberg. 

§ 98 Återbesättning av tjänst, vaktmästare D nr: F 2022-194 

Andreas Odersjö har sagt upp sig för tjänst i annan församling. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta tjänsten som vaktmästare. 

§ 99 Församlingskollekter samt kollekter vid dop D nr: F 2022-037 

Kollektkommittens förslag är organisationer som är kända och som på olika sätt bidrar till 
människor i nöd. Oftast med barnen i fokus. 

a. Församlingskollekter: 
25 september 

16 oktober 
6 november 

OpenDoors 

Församlingens diakoni 
Församlingens diakoni 

4 december 

25 december 

SKUT 

ACT, julkampanj 

Kyrkorådet beslutar om församlingskollekter enligt kollektkommittens förslag. 

b. Kollekter vid dopgudstjänster: 
ACT, projekt Mentormammor. 

Yrkanden: 
Håkan Magnusson yrkar på att fortsätta ta upp kollekter vid dop till Abrigo. Mats 

Johansson och Mikael Fransson yrkar bifall till Håkan Magnussons förslag. 

U tdragsbestyrkande 
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Kyrkoherden yrkar bifall till kollektkommittens förslag. 

Ann-Marie Ericson yrkar på att dela kollekterna mellan de båda ändamålen varannan helg. 

Ordförande ställer Håkan Magnussons yrkande mot kollektkommittens förslag och finner 

att kyrkorådet beslutar enligt Håkan Magnussons förslag. Därefter tar kyrkorådet ställning 
till Ann-Marie Ericsons yrkande. 

Kyrkorådet beslutar att kollekter ska tas upp varannan helg till Abrigo och varannan helg 

till Mentormammor genom ACT med start i oktober. 

Ändrat kollektändamål D nr: F 202 2-037 

Vid konfirmationen den 27 augusti valde tjänstgörande präst att ta upp kollekt till ACT 

istället för som tidigare beslutats till församlingens konfirmandarbete. 

Kyrkorådet beslutar att kollekten 27 augusti ska gå till ACT. 

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

Vid kyrkorådets sammanträde 2022-06-13, § 80 beslutades att ansökan om årigt anslag 

tas upp i budgetarbetet. Arbetsutskottet tillika budgetgruppen föreslår att i 

budget för 2023 avsätta 50 tkr i bidrag. 

Kyrkorådet tar inget beslut utan hänvisar till det färdiga budgetförslaget. 

Brev från SKUToBF D nr: F 2022 -1 95 

Ett brev angående HBTQ+ har inkommit till kyrkorådet från styrelsen för svenska 
kyrkans ungas lokalförening i Torslanda-Björlanda församling. Konstateras att vi behöver 

arbeta vidare med frågorna. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherden att svara på brevet. 

Val av intervjugrupp 

Kyrkorådet behöver välja representanter till intervjugruppen för komministertjänsten och 
utöka intervjugruppen för verksamhetschef som 2022-06-13, § 84 utsåg arbetsutskottet. 

Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson, Mikael Fransson, Håkan Magnusson och 

Peter Sader till intervjugruppen för komministertjänsten, samt att utöka intervjugruppen 

för arbetsledartjänsten med Ulrika Thieme Högberg. 

Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


