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Dalabergs församlingsråd
Plats och tid

1
Café Basilika, kl 18.00-20.00
Rosemarie Hultenmo, ordf
Lena Fernbratt
Ingrid Backelin
Birgitta Albertsson
Elisabeth Severius
Lars-Åke Andersson
Rose-Marie Utgren
Anders Forsberg, t o m kl 19.00 § 6
Lill Marsh, tjg ers fr o m kl 19.00 § 7

Beslutande

Övriga deltagande

Hanna Rytterlund adj t o m § 4
Marianne Humlén, verksamhetschef
Monica Olsson, sekr

Utses att justera

§ 1 Lars-Åke Andersson
Kyrkoförvaltningens kansli fredagen den 24 januari 2020, kl 11.30

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer
....................................................................................

Monica Olsson
Ordförande

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

Rosemarie Hultenmo
Justerare .......................................................................................................

Lars-Åke Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Sammanträdesdatum

15 januari 2020

Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
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Underskrift
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Datum för
anslags nedtagande

Kyrkoförvaltningen
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§2
Inledning
Ordförande Rosemarie Hultenmo hälsar alla välkomna till dagens
sammanträde.
Ingrid Backelin framför ett tack för blomman som hon fick av
församlingsrådet under sin sjukdomstid.

§3
Föregående mötes protokoll
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att lägga föregående mötes protokoll
till handlingarna.

§4
Besök av personal
Till dagens sammanträde är församlingspedagog Hanna Rytterlund
inbjuden.
Hanna Rytterlund informerar om sina arbetsuppgifter som
församlingspedagog på deltid i Dalabergs församling. Inom hennes
arbetsuppgifter ryms bl a följande verksamheter Trall & Sprall, After
School, Konfirmander samt Kyrkvandringar.
Hanna Rytterlund redogör även för utvecklingsmöjligheter inom dessa
områden.
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forts § 4
Församlingsrådet framför önskemål om att församlingspedagogtjänsten
utökas till 100 %.
BESLUT
-

Församlingsrådet tackar Hanna Rytterlund för informationen.
Församlingsrådet beslutar att ingå med en skrivelse till kyrkorådet
i ärendet gällande önskan om en utökning av
församlingspedagogtjänsten.

§5

Dnr P 2019-90

Val av representant till pastoratets Agapekommitté
Församlingsråden i pastoratet ska utse en representant från varje
församling att ingå i pastoratets Agapekommitté.
Dalabergs församling har tidigare haft en representant i den f d
Agapegruppen och församlingsrådet föreslår att man kontaktar henne
igen för att höra om hon även fortsättningsvis är intresserad av
uppdraget.
Ordförande Rosemarie Hultenmo tar på sig uppdraget att kontakta
ovanstående person.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet beslutar att återkomma i ärendet vid nästa
sammanträde.
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§6
Rapport:
Kyrkorådet
Ärendet utgår vid dagens sammanträde eftersom kyrkorådets första
sammanträde för året äger rum först den 28 januari.

§7
Rapport:
Församlingen/Pastoratet
A) Julens gudstjänster
Informeras från församlingens julgudstjänster.
B) Böneveckan
Utvärdering från böneveckan i Södertullskyrkan som ägde rum
den 29 december 2019 t o m den 5 januari 2020 presenteras.
Böneveckan uppmärksammades i hela Sverige och man bad
dygnet runt.
C) Ekumenisk bönevecka
Informeras om den ekumeniska böneveckan som startar i Bäve
kyrka den 18 januari 2020 och avslutas den 25 januari 2020 i
Pingstkyrkan. Den 23 januari 2020 är det Dalabergs församling
som har ansvaret i Saronhuset kl 18.00. Den ekumeniska
böneveckan genomförs samtidigt i cirka 120 länder och infaller
varje år 18-25 januari.
D) Insamling till Act Svenska kyrkan
Inkommit tackbrev från Act Svenska kyrkan där de tackar för
bidrag som Dalabergs församling samlat in under 2019. Act
Svenska kyrkan har mottagit drygt 16.000 kronor från Dalabergs
församling under 2019.
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forts § 7
E) Internationella rådet
Pastoratets internationella råd behöver fler engagerade. Från
Dalabergs församling sitter Ingrid Backelin med i rådet. Förfrågan
framförs till församlingsrådet om det finns någon mer som är
intresserad av att sitta med i pastoratets internationella råd.
Verksamhetschef Marianne Humlén kommer även att lyfta frågan
inom andra församlingsverksamheter.
F) Tjänstledighet, Catarina Svensson Brodén
Komminister Catarina Svensson Brodén är tjänstledig 20%. Ingvar
Humlén kommer att vikariera under hennes tjänstledighet.
G) Kickoff för personalen
Kickoff för personalen har ägt rum på Bokenäs Hotell & Konferens
under två dagar. Under dessa dagar deltog 13 personer.
Programmet under dessa dagar presenteras för församlingsrådet.
H) Handstickade halsdukar, vantar m m
På flera busshållplatser i Uddevalla har Svenska kyrkan lagt ut
handstickade halsdukar, vantar m m. Den som hittar ett stickat
plagg uppmanas att ta med det hem eller lämna det vidare till
någon som behöver det. Dessa handstickade plagg är tillverkade i
Dalaberg församling.
I) ”Framtidsgruppen” arbete
Vid kyrkorådets sammanträde 2019-09-24 § 122 behandlades
dokumentet ”Framtidens utmaningar och möjligheter”.
Dokumentet presenterades sedan för pastoratets ledningsgrupp.
Vid detta möte framförde verksamhetschef Marianne Humlén
fram synpunkter på hur Dalabergs församling presenteras i
dokumentet. Möte är nu inplanerat där kyrkorådets ordförande
är inbjuden till Dalabergs församling för att träffa personalen och
få information om hur man arbetar i Dalabergs församling.
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forts § 7
J) Inbjudan till Lextorp
Representanter från Lextorps församling har tidigare varit
inbjudna till Dalaberg församling och träffat församlingsråd och
personal.
Lextorps församling har nu hört av sig och vill att representanter
från Dalabergs församling gör ett besök hos dem. De kommer att
höra av sig med förslag på datum för denna träff.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§8
Rapport:
Saronhuet och Noras hus
Rose-Marie Utgren, Dalabergs församlings representant i Saronhusets
styrelse, informerar om:
A) Läget på Träffpunkt Saron har lugnat sig något.
B) Noras hus är fullbelagt hela tiden.
C) På Julafton hade restaurang Jam öppet för Saronhusets gäster
med flera. Det kom många som firade sin julafton där.
D) Saronhuset har många företag som skänker bidrag till dem. Bl a
har de fått vitvaror för 50.000 kronor och Dalabergskören har
skänkt 10.000 kronor.
E) Funderingar pågår gällande vilka verksamheter som den f d
fairtradebutikens lokaler kan användas till.
BESLUT
-

I
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Församlingsrådet noterar informationen.
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§9
Rapport:
Integration
A) Pastoratet har erhållit bidrag från Västra Götalandsregionen till
projekt Back on track. Projektet syftar till att hjälpa människor i
socioekonomiskt svaga områden till ett aktivt deltagande i
samhället och att ta sig ur fattigdom och arbetslöshet. Detta
innebär att Clarence Holgersson har fått en ny projektanställning
på 50% under projektperioden 2020-01-01 till 2020-12-31.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 10
Övrigt
Swish
En fråga ställs till verksamhetschef Marianne Humlén om man har märkt
någon skillnad avseende användandet av swish efter att man satt upp
swishnumret permanent på väggen i kyrksalen.
Verksamhetschef Marianne Humlén informerar om att detta är inget
som har utvärderats.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet noterar informationen.
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§ 11
Övrigt
Välkomstblad till nyinflyttade
Vid församlingsrådets sammanträde 2018-02-14 § 38 lyftes frågan om att
skicka ut ett välkomstblad till alla nyinflyttade i församlingen.
Frågan har sedan varit uppe i församlingsrådet vid följande tillfällen,
2018-03-21, 2019-02-13 samt 2019-03-13.
Vid dagens sammanträde informerar ordföranden om att hon varit i
kontakt med pastoratets informatör för att höra hur det går i ärendet.
Informatören hänvisar att ärendet i nuläget ligger hos kyrkoherden och
Dalabergs församling.
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att uppdra åt verksamhetschef
Marianne Humlén att ta reda på hur det går med genomförandet
av välkomstblad till nyinflyttade.

§ 12
Avslutning
Verksamhetschef Marianne Humlén läser ur boken ”Alltid älskad”.
Ordförande Rosemarie Hultenmo tackar för dagens sammanträde och
förklarar sammanträdet avslutat.
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