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Plats och tid

9
Cafè Basilika, kl 18.00-20.00

Beslutande

Rosemarie Hultenmo, ordf
Lena Fernbratt
Ingrid Backelin
Birgitta Albertsson
Lars-Åke Andersson
Anders Forsberg
Lasse Berndes, tjg ers
Lill Marsh, tjg ers t o m kl 19.15 § 19

Övriga deltagande

Marianne Humlén, verksamhetschef
Monica Olsson, sekr

Utses att justera

§ 13 Anders Forsberg
Kyrkoförvaltningens kansli fredagen den 21 februari 2020, kl 12.30

Justeringens
plats och tid
Underskrifter

Sekreterare

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

Monica Olsson
Ordförande

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

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

Anders Forsberg
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ
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Datum för
anslags uppsättande
Förvaringsplats
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Underskrift
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Kyrkoförvaltningen
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§ 14
Inledning
Sammanträdet inleds med bön av komminister Lasse Berndes.

§ 15
Föregående mötes protokoll
Informeras kring § 11, Välkomstblad till nyinflyttade, i föregående mötes
protokoll.
Verksamhetschef Marianne Humlén fick vid föregående sammanträde
uppdraget att ta reda på hur det går med genomförandet av
välkomstblad till nyinflyttade.
Vid dagens sammanträde informerar Marianne Humlén om att
informatör Simeon Olander har fått i uppdrag av kyrkoherde Gertrud
Malmberg att ta fram ett utkast för välkomstbladet.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen och beslutar att lägga
föregående mötes protokoll till handlingarna.

§ 16

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.

I

I

I

I
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forts § 16
Vid föregående sammanträde fick ordförande Rosemarie Hultenmo
uppdraget att kontakta den person som tidigare suttit med i
Agapegruppen som Dalabergs representant för att höra med henne om
hon även fortsättningsvis är intresserad av uppdraget.
Vid dagens sammanträde meddelar Rosemarie Hultenmo att en annan
person får väljas som Dalabergs representant i pastoratets
Agapekommitté.
Det finns ytterligare en person som är tillfrågad som ännu ej givit något
besked i ärendet.
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att återkomma i ärendet vid nästa
sammanträde.

§ 17
Val av representanter till Saronhusets årsmöte samt val av
representant till Saronhusets styrelse
Saronhuset

Representanter till Saronhusets årsmöte ska utses.
Förslag på representant från Dalabergs församling till Saronhusets
styrelse ska även utses.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet föreslår att Rose-Marie Utgren utses som
Dalabergs församlings representant i Saronhusets styrelse.
Församlingsrådet beslutar att utse Birgitta Albertsson och
Lars-Åke Andersson att representera Dalabergs församling vid
Saronhusets årsmöte.

I
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§ 18
Rapport:
Kyrkorådet
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar att lägga kyrkorådets protokoll från
den 28 januari 2020 till handlingarna.

§ 19
Rapport:
Församlingen/Pastoratet
A) Komminister Catarina Svensson Brodén är sjukskriven t o m
30 april 2020.
B) Informeras från möte med representanter från personalgruppen i
Dalaberg och kyrkorådets ordförande.
C) Jobb och utbildningsmässa äger rum i Agnebergshallen den
27 februari 2020. Komminister Lasse Berndes kommer att vara
med på mässan.
D) Informeras från Religionsdialogveckan som ägt rum. Tisdag: Möte
i Islamiska centret, onsdag: Skolpersonal samt representanter
från Dalabergs bibliotek träffades i Dalabergskyrkans lokaler för
att samtala kring bl a skolgårdskonflikter med barn från olika
bakgrund, torsdag: Brasiliansk afton i Dalabergskyrkans lokaler,
lördag: Kvinnofrukost i Dalabergskyrkans lokaler på temat
”Kvinnor och våld” samt söndag: Gudstjänst med bönestationer i
Dalabergskyrkan.
E) Dalabergs verksamhetsuppföljning håller på att skrivas.
F) Planeringen inför församlingens verksamheter under våren 2020
är korrigerad och färdigställd.
G) Bokcirkel startar torsdagen den 13 februari 2020, där Lasse
Berndes, Maria Bryntesson och Ingvar Humlén kommer att
medverka.
H) Musikalen Grinden äger rum den 11-12 mars 2020. Flera hundra
barn är inbjudna.

I

I

I

I
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forts § 19
I) Sju förmiddagar är inbokade för Kyrkvandringar i Dalabergskyrkan
under februari-april 2020. Fler ideella medarbetare behövs vid
dessa vandringar.
J) Drop in dop äger rum i Dalabergskyrkan lördagen den 15 februari
2020.
K) Café Basilika har öppet varje torsdagkväll. En gång i månaden är
det Basilika Live förutom detta är det temakvällar vid olika
tillfällen.
L) Lotta Olsson ny verksamhetschef och präst har nu börjat sin tjänst
i Uddevalla- och Lane-Ryrs församlingar.
M) Fyra stycken i personalgruppen har varit på kurs i Göteborg om
Gudstjänstförnyelse.
N) En sammanställning över de olika verksamheterna i
Dalabergskyrkans lokaler under vårterminen 2020 presenteras.
BESLUT
-

Församlingsrådet beslutar gällande punkt A) att skicka en ”Krya
på Dig blomma” till Catarina Svensson Brodén.
Församlingsrådet noterar i övrigt informationen.

§ 20
Rapport:
Ledningsgruppen
A) Semesteransökningarna ska snart vara inlämnade. Semestrarna i
Dalabergs församling kommer att delas in i två perioder.
B) Lönesamtal med all personal kommer att genomföras under mars
månad.
C) Arbetet kring församlingsinstruktionen är nu i sitt slutskede.
D) Ledningsgruppsdagar har ägt rum på Restad gård den 28-29
januari 2020. Konsult Anders Ekman medverkade.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet noterar informationen.
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§ 21
Rapport:
Saronhuset och Noras hus
A)
B)
C)
D)

En gång i månaden träffas präst- och pastorsrådet på Saronhuset.
Intagningsprocessen på Noras hus har stramats upp.
Noras hus har två anställda.
Saronhuset har många sponsorer.

BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 22
Rapport:
Integration
A) Nätverket för Bohuslän inom integration träffades den 7 februari
2020 i Dalabergs församling. Man delgav varandra hur man
arbetar med integrationsarbetet.
B) ”Frukost för män” kommer att startas upp i församlingen, en gång
i månaden. Clarence Holgersson är projektanställd under ett år
och kommer bl a att arbeta med denna verksamhet.
C) Den 8 mars 2020 kommer Internationella kvinnodagen att
uppmärksammas på Bohusläns museum.
BESLUT
-

I

I

I

Församlingsrådet noterar informationen.
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§ 23
Övrigt ärende
Utökning av pedagogtjänst
Vid församlingsrådets sammanträde den 15 januari 2020 § 4 beslutades
att ingå med en skrivelse till kyrkorådet gällande anhållan om utökning
av pedagogtjänst i Dalabergs församling från 50 % till 100 %.
Vid dagens sammanträde informerar ordförande Rosemarie Hultenmo
om att församlingsrådet och verksamhetschef Marianne Humlén
inlämnat två skrivelser i ärendet till kyrkorådet.
BESLUT
-

Församlingsrådet noterar informationen.

§ 24
Övrigt ärende
Församlingsinstruktionen
Ordförande Rosemarie Hultenmo informerar om att hon fått mejl från
kyrkoherde Gertrud Malmberg där kyrkoherden erbjuder sig att komma
till nästa församlingsråd för att presentera den nya församlingsinstruktionen. Församlingsinstruktionen ska sedan godkännas och
fastställas av kyrkorådet, domkapitlet samt kyrkofullmäktige.
BESLUT
-

-

I

I

I

Församlingsrådet beslutar att inbjuda kyrkoherde Gertrud
Malmberg till församlingsrådets nästa möte för att presentera
den nya församlingsinstruktionen.
Församlingsrådet beslutar att församlingsinstruktionen skickas ut
till församlingsrådet så att man hinner att läsa den i god tid innan
sammanträdet.
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§ 25
Avslutning
Ordförande Rosemarie Hultenmo tackar för dagens sammanträde och
förklarar sammanträdet avslutat.
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