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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: 

- Vatteninträngning Amhults kyrka 

- Förlängning bankavtal 

- Annonsering lediga tjänster 

- Temakvällar 

Justering samt datum för justering 

Kyrkorådet beslutar att utse Annika Odmyr att justera protokollet1 2 november 17:00 

Föregående protokoll 

Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Verksamhetsplan 2023 o nr: F 2022 - 253 

Kyrko herden presenterar verksamhetsplan 2023. Verksamhetsplanen innehåller konkreta 

mål för verksamheten kopplade till verksamhetsramens inriktningsmål. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa Verksamhetsplan för 20231 samt 

att uppdra åt kyrkoherden att se över processen inför 2023 så att de ideella medarbetarna 

inkluderas tidigare. 

Budget 2023 D nr F 2022 - 264 

Budget 2023 och plan för 2024 - 2025 redovisas. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 

- att fastställa kyrkoavgiften för 2023 till 018 l kronor per skattekrona1 

- att i övrigt fastställa budgeten för 2023 i enlighet med förslaget1 samt 

- att anta den ekonomiska flerårsplanen för åren 2024 - 2025 som riktlinje för den 

framtida verksamheten. 

Anställning av komminister o nr F 2022 - 144 

Intervjuer har ägt rum med de två sökande till komministertjänsterna. En enig 

intervjugrupp rekommenderar båda för tjänster i församlingen. 

Kyrkorådet beslutar att erbjuda både Kari Berndtsson och Ida Mattsson tjänst som 

komministrar i församlingen och uppdrar åt kyrkoherden att slutföra anställningarna . 

.. rlc. ... f!:. ............. . 
Justerandes siknatur v Utdrags bestyrkande 
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Brev till kyrkorådet o nr F 2022 - 25 5 

Ett brev gällande församlingens diakoni har inkommit till kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherden att överlämna ärendet till diakonerna för 

att utreda behovet och finna strukturer för arbetet. 

Vattenläcka Amhults kyrka o nr: F 2022-287 

Sedan Amhults kyrka byggdes har vatten trängt in i lanterninen vid oväder ungefär en 

gång per år. Åtgärder har gjorts men problemet har återkommit. Nu verkar problemet 

vara löst och den ekonomiska uppgörelsen återstår. Fastighetsutskottet föreslår att 

kyrkorådet uppdrar åt Magnus Brile, som tidigare har varit engagerad i ärendet, att delta i 

mötet med arkitekt och projektledare. 

Kyrkorådet beslutar att utse Magnus Brile som representant vid mötet. 

Förlängning av bankavtal o nr F 2022 - 286 

Inför delningen av Göteborgs kyrkliga samfällighet 2018 gjordes det gemensamma 

upphandlingar av bland annat bankavtal. Avtalet med SEB går ut 2022-12-31 . Även i år 

har förhandling om förlängning av avtalet gjorts gemensamt. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige beslutar att förlänga avtalet med SEB fem år, till och 

med 2027-12-31. 

Information 

a. Ekonomi Verksamhetsuppföljning tertial 2 redovisas. Vakanta tjänster, sen 

lönerevision för 2022, inställda konfirmandresor och förseningar av fastighetsunderhåll 

på grund av komponentbrist påverkar resultatet till och med augusti positivt. 

b. Kyrkoherden informerar 
- Flera sökande till församlingspedagog- och kyrkvaktmästartjänsten. 

- Afterwork för äldre i Torslanda församlingshem var lyckat. Ca 100 personer. 

- Jenny Arapovic har anställts som värdinna i Amhults cafe, nu finns paj på menyn. 

- Övning inför julspelet för skolklasser pågår. 

- Löneprocessen för 2022 är precis avslutad. 

- Påminnelse om anmälan till Workshop om Björlandas framtid 20 november och 

julfesten den 25 november. 

c. Temakvällar 23 november: Trygghet och rädsla- drivkrafter i våra relationer med 

Ulrika Ernvik. 20 februari: Livet blir inte alltid som man tänkt sig med Jonas Helgesson. 

Övrigt ärende 

Annonsering av chefstjänsten diskuteras. Önskemål om att bredda annonseringen till fler 

tidningar finns. Kyrkorådet uppdrar åt kyrkoherden att se över annonseringen. 

Mötet avslutas cfk ,:erden ber en bön. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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