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Café Basilika, kl 18.00-20.00
Birgitta Albertsson, ordf
Ingrid Backelin
Elisabeth Severius
Lars-Åke Andersson
Rose-Marie Utgren
Anders Forsberg
Catarina Svensson Brodén
Lill Marsh, tjg ers

Beslutande

Övriga deltagande

Marianne Humlén, verksamhetschef
Monica Olsson, sekr

Utses att justera

§ 45 Anders Forsberg
Kyrkoförvaltningens kansli fredagen den 23 oktober 2020, kl 11.00

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Paragrafer
Sekreterare

....................................................................................

Monica Olsson
Ordförande

....................................................................................

Birgitta Albertsson
Justerare

.......................................................................................................

Anders Forsberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Dalabergs församlingsråd

Sammanträdesdatum

14 oktober 2020

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet
Underskrift

I

Datum för
anslags nedtagande

Kyrkoförvaltningen
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§ 46
Inledning
Ordförande Birgitta Albertsson hälsar alla välkomna och inleder
sammanträdet med bön.

§ 47
Föregående mötes protokoll
Vid föregående sammanträde samtalades bl a om: Ansvar för
äldreboenden, Dekaler ”Håll avstånd”, Mejl från personer som vill
praktisera samt Integrationsdag i Kungälv.
Vid dagens sammanträde redogör verksamhetschef Marianne
Humlén om vad som hänt i ovanstående ärenden sen sist.
A) Dalabergs församling ansvarar för följande äldreboenden i
pastoratet: Hovhult och Norrtull.
B) Dekalerna ”Håll avstånd” är nu fastsatta på golvet.
C) Det kommer en prästpraktikant till Dalabergs församling
under tre veckor. Handledare: Lasse Berndes.
D) Integrationsdag i Kungälv har ägt rum den 8 oktober 2020.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen samt beslutar att
lägga föregående protokoll till handlingarna.

§ 48
Församlingskollekter 2021
Föreligger från Göteborgs stift upprättad lista över vilka datum det
är församlingskollekter under 2021.
Församlingskolleker för 2021 ska fastställas av församlingsrådet.
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forts § 48
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att återkomma i ärendet vid nästa
sammanträde.

§ 49
Rapport: Kyrkorådet
Lars-Åke Andersson informerar från kyrkorådets sammanträde den
22 september 2020.
A) Parentation Maud Hagelberg.
B) Nybyggnation Sigelhult.
C) Anhållan om återbesättning av förvaltningsassistenttjänst,
kyrkogårdsförvaltningen.
D) Presentation av Eva Höglund Persson, nyanställd HRspecialist samt fr o m 1 november 2020 administrativ chef.
E) Ekonomisk rapport Uddevalla pastorat.
F) Firmatecknare efter Maud Hagelberg.
G) Översyn av mandat kyrkofullmäktige.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 50
Rapport: Församling/Pastorat
A) Fr o m 2 november 2020 kommer Esbjörn Öhlén att tillhöra
Dalabergs arbetslag. Arbetsuppgifterna i Esbjörn Öhléns
tjänst kommer att förändras och han kommer bl a att ha
20 % ungdomsarbete i Dalabergs församling.

I

I

I

I

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
Dalabergs församlingsråd

2020-10-14
34

forts § 50
B) Vid vissa tillfällen kommer Dalabergsmässan att förgyllas
med extra musik. Några som kommer att medverka är Lill
Marsh, Lennart Bertilsson, Ulf Wadenbrandt, Embraced och
David Bäck m fl.
C) Informeras från integrationsdag ”Det nya landet – Vi hör till” i
Kungälv den 8 oktober 2020 där några av församlingens
personal deltog.
D) Möblering i corona-tider: I kyrksalen har man placerat om
stolarna så att de står glesare. I församlingssalen har man
tagit bort vissa bord.
E) Inför Allhelgonahelgen: Minnesgudstjänst kommer att firas i
Bäve kyrka lördagen den 31 oktober 2020 där Daniel Petrén
kommer att medverka. Kyrkogårdsförvaltningen kommer att
tända upp marschaller på bl a Ramneröds kyrkogård. En
andakt kommer även att hållas på kyrkogården. Under
fredagen och lördagen kommer det att finnas personal på
kyrkogården för att möta alla människor som besöker sina
gravar.
F) Under veckorna 42-43 pågår busskampanjen ”No Hate”.
Catarina Svensson Brodén redogör i ärendet.
G) Höstens första religionsdialog har ägt rum under vecka 39.
Samtalades om vad som kan göras för att få ett bättre
Dalaberg, vilka behov finns m m.
H) Församlingens präster, musiker och diakoner kommer att ha
en samling och prata om Dalabergsmässan.
I) Nätverket FBHO ”Framtiden bor hos oss” kommer att ha ett
riksmöte i Lextorp i Trollhättan nästa år. Temat kommer att
vara: Trygghet i våra stadsdelar.
J) ACT Julkampanjen: Kom gärna med idéer på vad man kan
göra för att samla in så mycket pengar som möjligt till ACT
Julkampanj.
K) Information från möte på Mötesplatsen med representanter
från Uddevalla kommun, Socialnämnden, Uddevallahem
samt Svenska kyrkan m fl.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet noterar informationen.
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§ 51
Rapport: Ledningsgruppen
A) Digitala stormöten för pastoratets personal äger rum den
15 oktober 2020, HBTQ-frågor samt den 12 november
2020, GDPR.
B) AKKA, enkätundersökning om arbetsmiljön kommer att
genomföras för pastoratets personal under vecka 41.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 52
Rapport: Integration
A) Varje måndag träffas POP ”Power of pink” i
Dalabergskyrkans lokaler och bedriver corona anpassad
verksamhet. Under hösten arbetar man med tre teman:
Skönhet, Hälsa samt Kulturkrockar.
B) I Dalabergskyrkans nedre våning pågår i kväll, 2020-10-14,
integrationsarbete för ungdomar.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 53
Rapport: Saronhuset och Noras hus
Rose-Marie Utgren, Dalabergs församlings representant i
Saronhusets styrelse, informerar om.
A) Träffpunkt Saron är stängd p g a corona pandemin.
B) Saronhusets matsal har öppet mån-fre kl 8-15.
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forts § 53
C) Tankar finns om att ha öppet Noras hus varje natt i veckan.
D) Saronhuset tar ej emot kläder numera. Saronhuset har
endast ett akutlager. Ett samarbete finns istället med
Second Hand när det gäller kläder.
E) Saronhuset har många generösa givare och sponsorer.
F) Saronhusets fönster är i dåligt skick och måste bytas ut.
Församlingsrådet samtalar om drogmissbruk.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 54
Övrigt
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar från träff med
Karin Molander, fastighetsansvarig i pastoratet.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet uppdrar åt Marianne Humlén att inbjuda
Karin Molander till församlingsrådets nästa sammanträde
för att informera i fastighetsfrågor som rör
Dalabergskyrkan.
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§ 55
Övrigt
Rose-Marie Utgren framför att hon är djupt imponerad över så
mycket verksamhet som bedrivs i Dalabergs församling och detta
trots att det är corona pandemi.

§ 56
Avslutning
Komminister Catarina Svensson läser ett avsnitt ur bok av
Charlotte Frycklund.
Ordförande Birgitta Albertsson tackar för dagens sammanträde
och förklarar det avslutat.
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