






Mölndals pastorat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kyrkorådet 2021-01-26 Nr 1/2021 

§ 9 Fullmakter och firmatecknare 2021 

På grund av personalförändringar ska fullmakter och fömatecknare uppdateras, 

Kyrkorådet beslutade: 
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att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

att 

för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 utse kyrkorådets ordförande Eva Fors
sell Aronsson, xxxxxxxx-xxxx, kyrkoherde Carl Sjögren, xxxxxxxx-xxxx att 
var för sig vara fömatecknare för Mölndals pastorat och Mölndals kyrkoråd, och 
de ingående församlingarna Fässbergs församling, Kållereds församling och 
Stensjöns församling. 

för perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 utse kanslichef Johan Gahne1iz, xxxx-
xx-xx-xxxx att vara firmatecknare för Mölndals pastorat och Mölndals kyrko
råd, och de ingående församlingarna Fässbergs församling, Kållereds församling 
och Stensjöns församling.

för perioden 2021-04-01 till 2021-12-31 utse controller Per Bodemar, 
xxxxxxxx-xxxx att vara firmatecknare för Mölndals pastorat och Mölndals 
kyrkoråd, och de ingående församlingarna Fässbergs församling, Kållereds för
samling och Stensjöns församling. 

för perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 utse kanslichef Johan Gahnertz, 
xxxxxxxx-xxxx att ensam teckna pastoratets bankkonton och pastoratets 
plusgiro 713001-6 samt att administrera behörigheter avseende pastoratets 
bankkonton i SEB och Swedbank .

för perioden 2021-05-01 till 2021-12-31 utse controller Per Bodemar, 
xxxxxxxx-xxxx att ensam teckna pastoratets bankkonton och pastoratets plus
giro 713001-6 samt att administrera behörigheter avseende pastoratets 
bankkonton i SEB och Swedbank . 

för perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 utse kyrkogårds- och fastighetschefMa
rie Fischer xxxxxx-xxxx, administratör Carina Eriksson, xxxxxxxx-xxxx, admi
nistratör Ellinor Berglund, xxxxxxxx-xxxx samt administratör Linda Anders
son, xxxxxxxx-xxxx att var för sig inneha fullmakt för uttag av postförsändelser 
till Mölndals pastorat, Mölndals kyrkoråd, Fässbergs församling, Kållereds för
samling, Stensjöns församling och till Mölndals pastorats kansli. 

för perioden 2021-01-01 till 2021-04-30 utse kanslichef Johan Gahne1iz, xxxx-
xx-xx-xxxx att inneha fullmakt för uttag av postförsändelser till Mölndals pasto
rat, Mölndals kyrkoråd, Fässbergs församling, Kållereds församling, Stensjöns 
församling och till Mölndals pastorats kansli.

för perioden 2021-05-01 till 2021-12-31 utse controller Per Bodemar, xxxx-xx-
xx-xxxx att inneha fullmakt för uttag av postförsändelser till Mölndals pastorat, 
Mölndals kyrkoråd, Fässbergs församling, Kållereds församling, Stens
jöns församling och till Mölndals pastorats kansli. 






