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Plats och tid Björlanda kyrka, kl. 18:30-21:30 § 111-133

Beslutande Gunilla Eriksson, ordförande
Håkan Magnusson
Ann-Marie Ericson
Bernt Szerszenski
Eva Hammarström
Ina Olsvik
Anne Wirmark
Georg Trulsegård
Peter Kääpä
Maria Norlander

Ersättare Leif Wretljung och Eleonor Evenbratt

Kyrkoherde Mats-Ola Nylén

Övriga deltagare Svjetlana Ostojic, sekreterare

Förhinder har anmälts av Annika Odmyr, Inger Hermansson och Emilia Garpebring

Utses att justera Eleonor Evenbraft

Justeringens Torslanda församlingsexpeditionen 2017-08-2 $
plats och tid

Underskrifter Sekreterare k -‘t’41 Paragrafer § § 111-133

Ordförande
Ss€i

ri so

Justerare

_______________________________________________

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Torslanda-Björlanda ffirsamlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2017-08-21

Datum Rir 2017-08-28 Datum Rw 2017-09-18
anslags uppsättande anslags nedtagande

Förvaringspiats

ffir protokollet Torslanda-Björlanda ffirsamlings arkiv

Underskrift k
Svjetlana Ostojic
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§ 111 Sammanträdet öppnades, upprop
Ordföranden öppnade mötet med bön och upprop förrättades.

§ 112 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes efter en justering. Personal, anställningen av arbetsledande
komminister.

§ 113 Val av protoko]ljusterare och justeringstid
Till protokolljusterare valdes Eleonor Evenbratt och justeringstiden fastställdes till
201 7-08-28.

§ 114 Föregående mötesprotokoll
Protokollet från kyrkorådsmötet 2017-06-19 lades till handlingarna.

§ 115 Anmälan av övriga frågor
a) Predikoturer
b) Gudstjänstannonserna i OP
c) Kyrkskjuts till Björlanda kyrka den 27/8

§ 116 Internationella gruppen
KR meddelar internationella gruppen att de kan gå vidare med den församling som
de anser fungerar bäst som vänförsamling.

§ 117 Diakonipastoralen i ljuset av en framväxande samtalsmottagning
Återkoppling från mötet med AU, ledningsgruppen samt diakonerna som funderat
kring detta.

§ 118 Kollekt
a) KR godtog förslaget till kollektpolicy att verksamhet där Svenska Kyrkan är

delaktig premieras i första hand och tog det som inriktning.

b) KR beslutade att alla insamlingar i samband med gudstjänster betraktas som
kollekter och kollektändamål beslutas av KR och utannonseras innan insamling
sker. KR uppmanar församlingens kommunikatör att lägga upp kollektändamål i
förskott på hemsidan där det även tydligt framgår att det går att swisha.

c) KR beslutade att all kollekt som tas upp för ett ändamål inom församlingen ska
tas upp till församlingens gemensamma verksamhetsområde som kollekten avser.

d) KR beslutade att kollekt vid konfirmation tas upp till konfirmandarbete.

e) KR beslutade att kollekt som tas upp vid medverkan av barn och ungdomar tas
upp till barn och ungdomsverksamhet i församlingen.
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b) Vidare gav ekonomen återkoppling gällande församlingens diakonikassa, se

bilaga 1
c) Kort information om den kommande upphandlingen av auktoriserade revisorer

presenterades av ekonomen

§ 127 Info. Från möte med LG
Eva Hammarström gav kort återkoppling på vad som sades på mötet. Det som togs
upp var bland annat sommaren 2018, distrikten, regelbundna träffar med AU och
ledningsgrupp, kollekter, scheman samt flex.

§ 12$ Personal
a) Rekrytering arbetsledande komminister i Björlanda. Det redogjordes kort om

rekryteringsprocessen. KR beslutade att erbjuda tjänsten till Per Gustav Hanner
under förutsättning att det inte framkommer något kontraproduktivt eller
oroväckande då ordföranden tar kontakt med referenser.

b) Sjukskrivningar
c) Susanne Johansson vikarierar för Margot Holmgren som är partiellt tjänsteledig
d) Rekrytering vaktmästare
e) Avtackning av Heléne Enarsson kommer att ske i gemensam gudstjänst den 27/8

i Björlanda kyrka.
f) Agnetha Lidén börjar 50% den 1/9, hennes tjänstgöring kommer att övergå till

80% den 1/1 201$. Martin Schild och Agnetha Lidén kommer att mottas i
gudstjänst den 3/9 i Torslanda kyrka.

g) KH kommer vara på utbildning den 4/9 t.o.m. den 6/9
h) LG kick-off. Gullmarstrand den 23/8 t.o.m. den 24/8
i) Medarbetar kick-off, Nimbus den 30/8 t.o.m. den 31/8

§ 129 Arbetsmiljö:
Arbetsmiljöreglemente förslag från Arbetsmiljökommittén. KR föreslår Kf att anta
reglementet, se bilaga 2.

§ 130 Kyrkoherden informerar
De lokala delegationsordningarna, se bilaga 3. KR beslutar föreslå AU att jobba
vidare med delegationerna.

§ 131 Ordföranden informerar
a) Förhandlingsprotokoll gällande tillsättande av arbetsledande komminister i

Torslanda-Bj örlanda församling, distrikt Bj örlanda
b) Svar från olika fackförbund
c) Uppsägning av Lokalt kollektivavtal om flexibel arbetstid gällande

kyrkoförvaltningen och församlingarna i Göteborgs kyrkliga samfällighet
d) Tack från Helsj öns folkhögskola
e) Stiftstyrelse sammanträdesprotokoll 2017-06-13
f) Inbjudan till mångkulturella begravningsplatsen
g) Kallelse till nomineringsval och biskopisval
h) Ansökningar arbetsledande komminister
i) Protokoll från Domkapitlet gällande “Tröstemässa från Öckerö”
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§ 119 Bisyssla
KH redogjorde kort kring vilka regler som gäller vid bisyssla. Detta kommer lyftas
bland församlingens medarbetare för att säkerställa och påtala vad som är viktigt
samt med hänsyn till arbetsmiljön.

§ 120 Kyrka-arbetsliv
KR diskuterade Kyrka-arbetsliv och beslutade att ge KH i uppdrag att tillfråga
prästen med specialuppgift hur hon ställer sig till att arbeta med Kyrka-arbetsliv på
heltid då verksamheten ej planeras läggas ner. KR uppdrar vidare åt AU att diskutera
med KR och gå vidare med tjänstetillsättning.

§ 121 Information angående mögel i Björlanda kyrka
Håkan Magnusson redogjorde kort från det möte som ägde rum den 29/6 med bland
annat Nobab och konservatorn. Bedömning är att det inte är hälsofarligt att vistas i
Björlanda kyrka, trots mögel och kyrkan behöver därmed inte stängas.
Lufifuktigheten i kyrkan mäts. Ekonomen redogjorde kort om att hon tillsammans
med den fastighetsansvarige kommer ta fram kostnaderna för att rengöra möglet
enligt den framtagna Vård och Underhållsplanen. KR uppdrar åt KR, ekonomen och
fastighetsansvarige att vidta nödvändiga åtgärder.

§ 122 Änglagården nybyggnation
Kort information från de olika möten som ägt mm gällande nybyggnation av
Anglagården presenterades.
KR beslutade föreslå KF om att fatta beslut om en fortsatt planering av byggnation.
KR hänskjuter frågan till KF. KR föreslår KF besluta delegera till KR att fortsätta
projekteringen av nya Änglagården.

§ 123 Bokmässan
KR beslutade att medarbetare kan använda en halvdag per heltid av sin arbetstid till
att besöka mässan då det ses som fortbildning. KR beslutade vidare att personal och
KR-ledamöter får biljett till bokmässan och erbjuds köpa ytterligare biljetter genom
församlingen till rabatterat pris.

§ 124 Partnerskapsavtal gällande Göteborgs kyrkliga Stadsmission, Kyrkans
jourtjäust och Kyrkans familjerådgivning
Gruppen informerade. Två av tre avtal är fardigformulerade. KR föreslår Kf att
sända de ffirdigformuterade avtalen, i det skick de befinner sig nu, till Göteborgs
kyrkliga Stadsmissionen och Kyrkans jourtjänst som förslag.

§ 125 Rapportering angående delegationsbeslut
Åke Andreasson kommer att vikariera på komministertjänsten i Torslanda från och
med 2017-09-01. Han kommer att arbeta 60%.

§ 126 Ekonomi
a) Ekonomen gav kort återkoppling om hur långt man kommit i processen gällande

den gemensamma bankupphandlingen
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j) Uppsägning av tjänst från Inger Will
k) Mail från Magnus Birkhorst angående domkapitlets beslut gällande

behörighetsflirklaring inför tillsättning av arbetsledande komminister i
Torslanda-Bj örlanda församling

1) Polisanmälan gällande klotter i Amhult
m) Information kring biskopsvalet 2017-08-22
n) Delegationsprotokoll nr 3 från Stifisstyrelsen gällande anställning av

pastorsadjunkt i Torslanda-Björlanda församling

§ 132 Övriga frågor
a) Predikoturer, många anser att det är viktigt att det i GP-annonsema framgår vem

som är tjänstgörande präst. Gudstjänstannonsema i GP hamnar fel. Torslanda
Björlanda församling hamnar under A och bör hamna under 1. Det har
uppmärksammats och påtalats till GP dock utan ändring. Alla har blivit erbjudna
att fa månadsblad hemskickat där det framgår vilken präst som tjänstgör vid vilken
gudstjänst. Information om att de som önskar kan fa månadsbladet hemskickat
kommer spridas av förtroendevalda samt delges i slutet av gudstjänstema under
september månad. Det togs även upp att prästens namn ska aimonseras i Torslanda
tidningen. Med anledning av ovanstående diskussion bjuder KR in
kommunikatören till nästa KR och för diskussionen vidare.

b) Kyrkskjuts från Amhuits kyrka och Torslanda kyrka till Björlanda vid
sammanlysningar då det är gemensam gudstjänst. Informationen om att kyrkskjuts
utgår från Amhults kyrka kl. 10:15 och Torslanda kyrka kl. 10:30 den 27/8 delges
vid gemenskapsträffen på tisdag och kommer även läggas upp på hemsidan.

§ 133 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades med bön.

Bilagor:

Bilaga 1: Kort redogörelse från Gull-Marie Mare hur vi ger ekonomiskabidrag samt om
handkassa
Bilaga 2: Reglemente för arbetsmiljökommittén i Torslanda-Björlanda församling
Bilaga 3: Lokal delegationsordning Kyrkoherde-distriktschef/enhetschef samt Lokal
delegationsordning
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