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Förskolans rektor informerar om Änglagårdens verksamhet. 

§ 93 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 94 Upprop 
Upprop förrättas . 

§ 95 Fastställande av dagordning 
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Kyrkorådet godkänner dagordningen efter tillägg med övrig fråga om extra kyrkorådsmötes 
behöriga utlysande. 

§ 96 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson att justera protokollet, måndag 2 november 
12:00. 

§ 97 Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 98 Vård och underhållsplaner för Torslanda och Björlanda kyrkor D nr: F 2020-092, 131 
VBK har tagit fram underhållsplan för Torslanda kyrka och Björlanda kyrka. Länsstyrelsen 
har gett sitt yttrande. Vård och underhållsplaner ska antas av kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar att anta vård och underhållsplan för Torslanda kyrka samt Björlanda 
kyrka. 

§ 99 Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 D nr: F 2020-355 

§ 100 

Budgetskrivelsen presenteras. Budget 2021 är anpassad utifrån att all verksamhet troligen inte 
kommer att genomföras under våren 2021 på grund av läget i världen med anledning av 
Covid-19. 

Kyrkorådet beslutar om återremiss. 

Mötesdagar 2021 D nr: F 2020-356 
Förslag till mötesdagar 2021 presenteras. Kyrkorådet beslutar om dagar för kyrkoråd och dess 
utskott. 

Kyrkorådet beslutar om återremiss. 

§ 101 Bidragsansökan från Räddningsmissionens skola i Tynnered D nr: F 2020-294 
Ansökan om bidrag till en skola i Tynnered har kommit från Räddningsmissionen. Kyrkorådet 
beslutade 2020-09-28, § 89 att bordlägga ärendet. 

Kyrkorådet beslutar att avslå begäran. 

Utdrags bestyrkande 
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Hjärta Göteborg D nr: F 2020-304 
Kyrkorådet har tidigare beslutat om ett anslag till Kyrkornas gemensamma firande 2021 av 
Göteborgs 400-års jubileum. Göteborgs stad har beslutat att flytta fram firandet till 2023 på 
grund av pandemin. Vädjan har kommit från styrelsen för Hjärta Göteborg om ett mindre 
anslag för 2021 för att kunna fortsätta arbetet med förberedelserna. 

Kyrkorådet beslutar att ge ett bidrag om 15 000 kr. 

§ 103 Pod D nr: F 2020-357 

§ 104 

§ 105 

§ 105 

Ett förslag om att starta en pod om sex och relationer, med ungdomar som målgrupp, har 
kommit från Kyrkbyrån. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Mats Johansson att ta kontakt med Kyrkbyrån för deltagande 
vid kyrkorådets sammanträde i december för mer information. 

Övrig fråga 
Kyrkorådet ansåg det extra kyrkorådssammanträdet 29 oktober behörigen utlyst. 

Information 
a. Verksamhetsplaner 2021 presenteras. Samtal fördes om innehållet, och dess koppling till 

verksarnhetsram och budget. 

b. Ekonomi Ett nytt verktyg för ekonomisk analys har kommit. Ledningsgruppen kommer 

genomgå en digital utbildning inom kort. Verksarnhetsuppföljning till och med september 

redovisas. Inför kommande år inbjuds verksarnhetsansvariga till kyrkorådet vid olika 

sammanträden för att förtydliga verksamhetsuppföljningen. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden och delegationsbeslut redovisas. 

- Arbetsmiljöenkäten, AKKA har genomförts, resultatet har ännu inte sammanställts. 

d. Ordförande informerar 
Extra kyrkoråd 29 oktober, med anledning av budget 2021. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


