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Mötets öppnande 

Ordförande öppnar mötet och ber en bön. 

Upprop 

Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: Insamling Världens barn. 

Justering samt datum för justering 

Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet, 10 oktober 19:00 

Föregående protokoll 

Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Information 

a. Barnkonsekvensanalys, BKA Per Stjernkvist informerar om kyrkomötets beslut och 

hur gruppen är sammansatt av anställda som arbetar med barn och unga. Det är viktigt 

att analyserna beaktas och att eventuella synpunkter tas upp före beslut. Optimalt är att 

barnkonsekvensanalysen är gjord före arbetsutskottet. 
b. Presidiekonferens Rapport från Göteborgs stifts presidiekonferensen som Gunilla 

Eriksson, Ann-Marie Ericson, Mikael Fransson och Ewa Selin deltog i. Inspiration och 

möjligheten att samtala med andra deltagare ger inblick i olika perspektiv. Konsten att 

förmedla kristen tro till nästa generation. 

c. Kyrkans klassiker Ärendet tas upp på nästa kyrkoråd. 

d. Gemensamt dygn 18-19 september Föreläsaren var bra, samtal i grupper givande. 

Möte i andra sammanhang än på jobbet är bra. Arbetet fortsätter i personalgrupperna. 

Önskemål finns om samtal kring kommunikation i församlingen. 

e. Kyrkoherden informerar 
Ny organisationen har nu varit i gång ungefär en månad. Lönesamtal har gjorts 

med den nya arbetsledaren. Uppföljning av riskanalys sker vid årsskiftet. 

Två sökande till komministertjänsterna, intervjuer kommer äga rum 2022-10-05. 

Annons om pedagogtjänsten kommer i Kyrkans Tidning. 
Information om Björlanda framtid. Förslag till datum för workshop kommer. 

Verksamhetsplanerna är inte klara. 

f. Vatteninträngning Amhults kyrka Ärendet kommer på nästa kyrkoråd. 

g. Ekonomi Rapport om budgetarbetet. Lönerevision 2022 är inte klar, fastighetsbudget 

klar, äskande från verksamheten har inte färdigställts. Inflation och energipriser 

påverkar hushållen stort och kan leda till större utträden men det påverkar inte 2023. 

h. Världens barn Håkan Magnusson slår ett slag för insamlingen till Världens barn som 

pågår och ber om hjälp att stå på torget/ Skra Bro med bössor. 

Kyrkorådet beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
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Kyrkorådet beslutar att kalla till extra kyrkoråd, om beslut att anställa kan fattas mellan 

två kyrkoråd. 

Mötet avslutas 

Kyrkoherden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


