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§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Maria Norlander att justera protokollet, 14 december 17:00. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Information 
a. Ingrid Eliasson från Kyrkbyrån informerar om sexpodden och svarar på frågor. 
b. Kommunikatören informerar om användandet av sociala medier efter ett beslut i EU

domstolen. Domen innebär sammanfattningsvis att det inte längre är tillåtet för 
personuppgiftsansvariga i EU att överföra personuppgifter till mottagare i USA. 

c. Kommunikatören redovisar resultatet från AKKA. Stort sett ett mycket bra resultat. 
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Uppföljning pågår i arbetslagen. Kyrkorådet tar uppgift om trakasserier på stort allvar och 
följer arbetet med det. 

Kyrkorådet tackar för informationen. 

Sexpod D nr: F 2020-357 
Kyrkorådet beslutade 2020-10-26 § 103 att bjuda in Ingrid Eliasson från Kyrkbyrån för mer 
information om förslaget att starta en sexpodd. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt Mats Johansson att tillsammans med Ingrid Eliasson ta fram 
förslag till namn på podden och ytterligare detaljer för beslut på kyrkorådet i januari. 

§ 121 Sociala medier och GDPR D nr: F 2020-325 

§ 122 

Kyrkorådet behöver ta ställning till hur församlingen ska agera och vilka förändringar 
som ska göras med anledning av Schrems Il och dataskyddombudens rekommendationer. 

Kyrkorådet beslutar att fortsätta använda sociala medier i avvaktan på mer information från 
nationell nivå. 

Rekrytering av komminister D nr: F 2020-279 
Rekryteringsgruppen rapporterade om hur de har arbetat vidare med rekryteringen. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt rekryteringsgruppen att fortsätta arbeta med profilen och ta 
fram förslag till en ny annons. 

Utdrags bestyrkande 
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§ 123 

§ 124 

§ 125 

§ 126 

§ 127 

Återbesättning av tjänst D nr: F 2020-398 
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Församlingens kantor har sagt upp sig för en ny tjänst och slutar vid årsskiftet. 

Kyrkorådet beslutar att avvakta med återbesättning av tjänsten och uppdrar åt kyrkoherden att 
tillsammans med ledningsgruppen ta fram underlag om långsiktig planering av församlingens 
behov av tjänster. 

Församlingskollekter D nr: F 2020-004 
Kollektkommitten redovisar förslag till församlingskollekter januari - februari 2021 . Övriga 
församlingskollekter beslutas på kyrkorådet i januari. 

Kyrkorådet beslutar om kollektändamål enligt följande: 

1 januari 
10 januari 
24 januari 
21 februari 

Nyårsdagen 
1 söndagen efter trettondedagen 
3 söndagen efter trettondedagen 
1 söndagen i fastan 

Ny ledamot i arbetsutskottet 

OpenDoors 
S.t Lukassiftelsen 
Kyrkans SOS 
ACT 

Kyrkorådet utser varje halvår en tillfällig ledamot i arbetsutskottet. Maria Norlander är 
föreslagen. 

Kyrkorådet beslutar att utse Maria Norlander till ledamot i arbetsutskottet våren 2021. 

Finansutskottets uppdrag D nr: F 2020-424 
Finansutskottet behöver komma igång med arbetet gällande medelsplacering. Finansutskottets 
uppdrag behöver förtydligas. 

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till arbetsutskottet. 

Information 
a. Covid-19 Rapport om inställda/omställda verksamheter, inspelade gudstjänster och öppna 

bemannade kyrkor. 

b. Budgetprocess 2021 Förslag till tidsplan redovisas. 
c. Ekonomi Resultatrapport t o m oktober redovisas. Större avvikelser mot budget 

redovisas. V erksamhetsansvariga har sammanställt rapporter om hur verksamheterna har 

påverkats ekonomiskt av Covid-19. 
d. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Kyrkoherden informera om att han har fatt en ny tjänst som enhetschef för 

församlingsutveckling i Karlstad stift. 
- Rapport från Änglagården. Stängt mellan 23 december och 4 januari. Personalen 

önskar kyrkorådet god jul och gott nytt år. 

e. Bårtäcke Nu finns resultatet av kyrkorådets uppdrag till damerna i vävstugan att tillverka 
ett hårtäcke för beskådan i Torslanda kyrka. Kyrkorådet framför sitt innerliga tack för 
insatsen. Mer information finns på hemsidan. 

Utdrags bestyrkande 
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f. Ordförande informerar 

Ytterligare en gåva har kommit till församlingen efter att BKFF, Björlanda kyrkliga 

församlings förening nu har upphört helt. Gåvan är på 57 126 kr. Ordförande framför 

kyrkorådets varma tack. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Övriga ärenden 
Ann-Marie Ericson informerar om planerna för en ny minneslund och askgrav lund på 
Torslanda kyrkogård. Mer information kommer 2021. Kyrkorådet avser att bjuda in ansvariga 
för närmare information. 

Mötet avslutas 
Ordförande tackar kyrkorådet för sitt stora engagemang under det gångna året och önskar alla 
en god jul och gott nytt år. Ett stort tack framförs också till kyrkoherden för hans insatser i 
församlingen under fem års tid. 

Vice ordförande tackar ordförande å kyrkorådets vägnar för ett fint arbete. 

Ordförande förklarar mötet avslutat. 

Utdrags bestyrkande 


