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Plats och tid Amhuits kyrka, kl. 18:00-21:45 § 25-46

Beslutande Ina Olsvik, ordförande
Ann-Marie Ericson
Mikael fransson
Anna-Lena Slibar
Roland Hortiund
Håkan Magnusson
Mats Johansson

Ersättare Fredrik Brunzell och Eleonor Evenbratt

Kyrkoherde Mats-Ola Nylén

Övriga deltagare Svjetlana Ostojic, sekreterare

Förhinder har anmälts av Inger Hermansson, Maria Norlander, Anders Moberg, Kjell Wassenius,
Leif Wretlj ung och Henrik Rådberg

Utses att justera Roland Hortiund

Justeringens Torslanda församlingsexpeditionen 2018-03-07
plats och tid

Underskrifter Sekreterare

________________________________

Paraafer § § 25-46
Svjetlana Ostojic $fr

Ordförande

_______________________________________

InaOlvik

Justerare i ‘/ t /
koland Hortiund

BEVIS

Justeringen har titlkännagivits genom anslag

Organ Torslanda-Björlanda församlings kyrkoråd

Sammanträdesdatum 2018-02-26

Datum för 2018-03-07 Datum för 2018-03-28
anslags uppsättande anstags nedtagande

Förvaringspiats

för protokollet Torslanda-Björlanda församlings arkiv

Underskrift fY

Svjetlana Ostojic

Justemndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 25 Sammanträdet öppnades, upprop
Ordföranden öppnade mötet och upprop förrättades. KH inledde mötet med bön.

§ 26 Fastställande och genomgång av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 27 Val av protokolljusterare och justeringstid
Till protokolljusterare valdes Roland Hortiund och justeringstiden fastställdes till
201 8-03-07.

§ 2$ Föregående mötesprotokoll
Protokollet från kyrkorådsmötet 2018-01-31 lades till handlingarna efter
förtydligande om att Ordförande samtalar med Anne Wirmark angående
inventarieansvaret i Amhult kyrka, KH samtalar med distriktschefen Ingvild
Fallegård angående Ingrid Blomgrens inventarieansvar i Torslanda kyrka. Mikael
Fransson samtalar med Jan Spånslätt och frågar om han vill vara med i
fastighetsutskottet. Fastighetsutskottet utser sammankallande.

§ 29 Anmälan av övriga frågor
a) GP-annons
b) Hela människan
c) Inspirationsdagama

§ 30 Änglagården nybyggnation
Ordföranden har varit i kontakt med projektledaren Lars Hammarström. Lars
Hammarström har inte fatt in några offerter från de tre leverantörer som offerter
begärts ifrån. KR ger fastighetsutskottet i uppdrag att kontakta Servicebyrån på
Göteborgs Stift för att fa hjälp med att fa in ytterligare anbud och driva projektet.
Mikael Fransson fick i uppdrag att ta upp detta i fastighetsutskottet. Ordförande fick i
uppdrag att kontakta Göteborgs Stad för att fa fram information om avtalet,
hyresavtaisförlängningen ett år i taget samt möjligheten att kunna bedriva förskolan i
våra egna lokaler. KH samtalar med förskolechefen Anitha Pihlblad när det skulle
vara lämpligt att ha ett föräldramöte för att informera föräldrarna om processen samt
lyssna av och diskutera hur de ställer sig till de olika alternativen.

§ 31 Rapportering angående delegationsbeslut
Christopher Hagwall vikarierande komminister 100% under perioden
2017-02-01 — 2017-07-12.

§ 32 Ekonomi
Ekonomen presenterade kostnaden för att köpa in ekonomtjänsten från Servicebyrån
under en 10 veckors period.

§ 33 Personal
a) Sjukskrivningar.

Justerandes sign. Utdmgsbestyrkande
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b) KH och Ann-Marie Ericson redogjorde för rekryteringsprocessen gällande
tillsättande av ekonomiansvarig/enhetschef tjänsten. KR beslutade att erbjuda
Marja Kallin Fransson tjänsten som ekonomiansvarig/enhetschef

c) Musikpedagog tjänsten i Amhult. Håkan Magnusson gav kort återkoppling om
rekryteringsprocessen. . KR beslutade att erbjuda Kajsa Davidsson
musikpedagogtjänsten i Amhult.

d) Kantorstjänsten 1 Torslanda. KR redogjorde kort för rekryteringsprocessen. KR
beslutade att erbjuda Friedeman Weber kantorstjänsten i Torslanda.

e) förskollärartjänsten på Anglagården. KR redogjorde kring
rekryteringsprocessen. KR beslutade att erbjuda Lina Derkintiene
förskollärartj änsten under förutsättning att Lärarförbundet godkänner
provanställningen på 6 månader från och med 2018-06-11.

f) Pedagogtjänsten 50% i Torslanda. KH redogjorde kort om rekryteringsprocessen.
KR beslutade att erbjuda pedagogtjänsten i Torslanda till Annelie Christensson.

g) Komminister Björlanda, KR beslutade att erbjuda pastorsadjunkten Staffan
Birgersson komministertjänsten i Björlanda under förutsättning att få
behörighetsförklaring från domkapitlet.

h) KH har tillsammans med AU delegation att slutföra rekryteringama.

§ 34 Löner
Lönekartläggningen samt lönetillägg har diskuterats och beslutats av AU.
Lönesaintalen är igång.

§ 35 Likabehandlingspian
KR beslutade att anta likabehandlingsplanen, se bilaga 1.

§ 36 Arbetsmiljö:
a) Skyddsronder, de fysiska skyddsrondema är genomförda i Amhult samt i

Torslanda. $kyddsronden i Björlanda blev inte genomförd då distriktschefen Per-
Gustav Hanner blev sjuk då genomförandet skulle ske. Ny skyddsrond i
Björlanda är planerad.

b) AKKA, resultatet visar en positiv utveckling. Redovisning för hela församlingen
presenterades på stormötet 2018-02-07. Samtliga distrikt kommer att gå igenom
sina egna resultat och fortsätta arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

§ 37 Kyrkoherden informerar
a) Avtackning av Svjetlana Ostojic och mottagande av Christopher Hagwall

kommer att äga rum 2018-03-18 i gudstjänst i Torslanda kyrka.
b) Avtackning av Andreas Nordanstig kommer att äga rum 2018-04-22 i gudstjänst i

Amhult kyrka.
c) Gudstjänster på Änghagsgården.
d) Gruppboenden, hur ska vi agera mot dem som kyrka.

§ 38 Arvoden
KR beslutade att föreslå åt KF att anta förslaget samt att utvärdering sker efter ett år,
se bilaga 2.

Justemndes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 39 Utbildning ideella
AU har bestämt en haivsöndag, 2018-04-22 i Torslanda. KR godtog förslaget.

§ 40 Finansgrupp
Ordförande skickar ut förfrågan till alla i KR samt KF.

§ 41 Åtkomst intranätet
Maj! har skickats till samtliga förtroendevalda den 17/1 från Kanslistöd. Ordförande
skickar mail till samtliga i KR.

§ 42 Kompetens kartläggning inom KR
Blanketten, verktyg för kartläggning av ett kyrkoråds kompetens, delades ut till
ledamöterna och ska vara ifylld till nästa gång, se bilaga 3.

§ 43 Praxis vid gåvor
KR uppdrar åt ordföranden och KH att justera prisnivåema i förslaget, se bilaga 4.

§ 44 Ordföranden informerar
Kollektvädjan mailas av ordförande till Inger Hermansson.

§ 45 Övriga frågor
a) Enligt Friskvårdspolicyn som beslutades av KR 2018-01-3 1, har anställda i

Torslanda-Björlanda församling rätt till en timma friskvårdstid per vecka,
se bilaga 5.

b) Arbetstidsförkortning, dag före röd dag. KR beslutade att expeditionen stängs
kl. 12:00 så att det är möjligt att ta ut inarbetad tid.

c) GP-annons. Ingen annonsering i GP på grund av höga kostnader. Månadsblad,
hur många skickas per brev och per mail?

d) Hela människan, Inbjudan till årsmötet.
e) Mats Johansson informerade om Inspirationsdagama i Amhult kyrka 2018-04-08

samt 2018-04-10 . KR beslutade att Torslanda-Björlanda församling står för
biljettkostnaderna för samtliga ideella och förtroendevalda som går på
Inspirationsdagarna.

f) Bamkonsekvensanalys, BKA, togs upp.

§ 46 Sammanträdet avslutades
Mötet avslutades.

Bilagor:

Bilaga 1: Likabehandlingsplanen.

Bilaga 2: Arvoden

Jus ndes sign. Utdmgsbestyrkande
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Bilaga 3: Verktyg för kartläggning av ett kyrkoråds kompetens

Bilaga 4: Praxis vid gåvor

Bilaga 5: friskvårdspolicy

)1s7ndes sign. Utdragsbestyrkande


