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Plats och tid:

Församlingshemmet 2017-09-25, kl. 18.30 – 20.00

Beslutande:

Henrik Svennberg (posk), ordf.
Linnéa Carling (posk)
Jeanette Nilsson (posk)
Christer Änghede (posk)
Anders Frohm (posk)
Gunilla Lundgren (posk)

Tjänstgörande ersättare
Stina Larsson (posk)
Lars Fernqvist (posk)

Gunnar Ledwon, kyrkoherde
Ersättare:
Övriga deltagande:

Kalle Sundvall, administrativ chef
Joakim Svensson, revisor BDO, §§ 74 – 77
Tore Elofsson, komminister, § 77

Utses att justera:

Christer Änghede och Anders Frohm

Justeringens plats och tid:

Onsala församlingshem 2017-09-27, kl. 18.00

Underskrifter:

Paragrafer
74 – 82
s. 1 – 5

Sekreterare
Kalle Sundvall
Ordförande
Henrik Svennberg
Justerande
Christer Änghede

Anders Frohm

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Datum för anslags uppsättande
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Datum för anslags nedtagande

2017-10-19

Förvaringsplats för protokollet

Onsala församlingsexpedition

Underskrift

Ordf.sign.

Just.sign.

Just.sign.

Utdragsbestyrkande

ONSALA FÖRSAMLING
Onsala kyrkoråd

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-25

Dagens sammanträde inleddes med en bön.
§ 74

Adjungering

Kyrkorådet adjungerade Joakim Svensson, Lars Magnusson och Henric Hultin till dagens
sammanträde, §§ 74-77 och Tore Elofsson § 77.
___

§ 75

Val av justerande

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Christer Änghede och Anders Frohm.
Justeringen äger rum 27 september kl. 18.00 i församlingshemmet.
___

§ 76

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt utskickat förslag.
___

§ 77

Information

BDO
Församlingens nyvalda revisor Joakim Svensson presenterade sig själv och BDO. Joakim har
varit verksam som revisor sedan 1989 och är auktoriserad revisor sedan 1996. Joakim är även
revisor i bl.a. Särö pastorat och har lång erfarenhet från revisionsuppdrag inom trossamfund och
ideella organisationer.
Vuxenverksamhet
Komminister Tore Elofsson presenterade församlingens vuxenverksamhet.
”Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek”. Orden från tackbönen i gudstjänstens
inledning är utgångspunkten och sammanfattningen av det liv som Svenska kyrkans församling i
Onsala vill leva och gestalta. I det livet vill Vuxenverksamheten erbjuda möten, t.ex. i
gruppverksamheten men också enskild vägledning i trons liv. Människor ska känna delaktighet
och trivsel och få individuell omsorg. Genom undervisning i gudstjänst och vuxenverksamhet får
människor möjlighet att samtala om vad det kan innebära att leva ett kristet liv. I
vuxenverksamheten vill vi förmedla detta bl.a. genom bibelskola, pilgrimsverksamhet,
bibelkvällar samt Alpha-kurser.
Under åren har samverkan med församlingens pedagogiska och diakonala verksamhet ökat och
samarbetet med de ideella har utvecklats.
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Budgetprocess
Kyrkoherden och administrative chefen informerade om pågående budgetprocess. I vanlig
ordning har verksamhetsansvariga lämnat in sina verksamhetsplaner och budgetäskanden. Inför
budgetbeslut kommer budgetförslaget att diskuteras i församlingens samverkansorganisation
samt mbl-förhandlas.
Ordföranden informerade
Elisabeth Karlsson har anställts som ny komminister fr.o.m. 1 januari 2018. Ordföranden läste
även upp en hälsning från tillträdande vikarierande kyrkoherde Andreas Bexell.
Kyrkoherden informerade
10 mars 2018 genomförs en utbildning i kontraktet för nyvalda förtroendevalda. Det är en
utbildning med Gert Wilkens från PWC. Kyrkoherden hälsade även från Christian Wiegert som
tillträtt sin nya tjänst som komminister i Stockholm.
Fastighetsutskottet
Byggprocessen på Noas ark fortskrider och planering av tillgänglighetsåtgärder i kyrkan pågår.
Gudstjänstutveckling
24 september hölls ett möte i samband med kyrkkaffet och på det mötet diskuterades
gudstjänstutveckling i Onsala församling.
Kyrkoval
Ordföranden och kyrkoherden tackade valnämnd och anställda för alla goda insatser i samband
med kyrkovalet.
Kyrkorådet beslöt
att
___

notera informationen.

§ 78

Delgivningar

Följande skrivelser finns tillgängligt:
-

Kyrkorådets protokoll 170828
Arbetsutskottets protokoll 170911

Kyrkorådet beslöt
att
___

lägga skrivelserna till handlingarna.
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Redovisning av delegeringsbeslut

Följande delegeringsbeslut fattade under september månad redovisades:
Personal
1:1
1:3

Anställa personal tillsvidare
Årlig löneöversyn

Beslutsunderlag
Delegationsprotokoll 2017-09-25
Kyrkorådet beslöt
att
___

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

§ 80

Tillsvidareanställning av Helena Högberg Särndahl

Ordföranden redogjorde för ärendet. Kyrkorådet var enigt i att uppdra åt kyrkoherden att erbjuda
Helena Högberg Särndahl en tillsvidareanställning i Onsala församling.
Beslutsunderlag
KRAU 170911, § 78
Kyrkorådet beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag
att

uppdra åt kyrkoherden att erbjuda Helena Högberg Särndahl en tillsvidareanställning som
komminister på 100 %.

___

§ 81

Antagande av option Noas ark

I samband med upphandling av nytt djurhus på Noas ark lämnades ett antal optioner som
församlingen kan avropa i ett senare skede. Administrative chefen redogjorde för förslag till att
anta option avseende om- och tillbyggnad av ladugården till en summa om ca 2 100 000 kr.
Administrative chefen redogjorde även för en Barnkonsekvensanalys. Efter genomgången hade
en ledamot en önskan att det skulle tydligare framgå att det negativa med köksombyggnaden är
tillfällig och övervägs av det positiva med det bättre köket. Efter diskussion lämnades skrivelsen
utan ändring.
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Kyrkorådet diskuterade ärendet och var enigt i att åtgärderna är nödvändiga. Ordföranden
föreslog att Kyrkorådet bör föreslå Kyrkofullmäktige att anta optionen då det är en stor
ekonomisk fråga för församlingen.
Beslutsunderlag
KRAU 170911, § 81
Antagande av option, Om- och tillbyggnad ladugård, 170908
Barnkonsekvensanalys gällande antagande av option om nytt kök på Noas ark, 170925
Kyrkorådet beslöt
att

föreslå Kyrkofullmäktige att anta optionen,

att
___

föreslå Kyrkofullmäktige att avsätta medel till ovan nämnda option.

§ 82

Information i kyrkan

Kyrkorådet var enigt i att lämna information om anställningen av Elisabeth Karlsson i samband
med kommande gudstjänst. Ordföranden fick i uppdrag att lämna informationen.
___
Därefter avslutades sammanträdet.
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