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§ 31 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 32 Upprop 
Upprop förrättas. 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-03-18 
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Förskolechefen informerar om verksamheten och rapporterar om de fyra föreläggande som ska åtgärdas 
enligt tillsynsrapporten. 

§ 33 Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

§ 34 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Inger Hermansson att justera protokollet, måndag 25 mars. 

§ 35 Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

§ 36 Avtal om bidrag D nr: F 2019-34 
Kyrkoherden och ordförande/vice ordförande har träffat representanter för Stadsmissionen, 
Familjerådgivningen och Kyrkans jourtjänst. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kansliet att begära omförhandling av avtalen. 

§ 37 Gemensamma verksamheter D nr: F 2019-16 
Kyrkoherdar och ordföranden i de nio enheterna har träffats. Förslag till nytt avtal som ska 
gälla till och med 2023 har tagits fram. Arbetsutskottet har synpunkter bland annat på avtalets 
längd, med tanke på att alla enheter behöver ha ett bokslut klart innan det går att ta beslut. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ordförande och kyrkoherden att fortsätta föra samtal med 
övriga enheter om avtalets längd och alternativ finansiering. 

§ 38 Inbjudan att lämna synpunkter D nr: F 2019-9 
Kyrkorådet gav 2019-02-18, § 26 Ann-Marie Ericson och Klas Lundgren i uppdrag att ta fram 
förslag till synpunkter gällande Tillsyn över samfälligheterna för särskilda uppgifter. Inbjudan 
gäller Göteborgs begravningssamfällighet. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt ordförande att lämna svar att vi inte har något att erinra mot 
förslaget till ändringar i kyrkoordningen. 

§ 39 Tillstånd till kyrkoherden att ta ut intjänad tid 
Kyrkoherden har intjänad tid som behöver tas ut i ledighet. För att kunna ta in vikarierande 
kyrkoherde behöver beslut fattas i kyrkorådet. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna uttag av intjänad tid. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 40 Anställning av församlingspedagog, 50 % 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-03-1 8 

Tjänsten som församlingspedagog med placering i Torslandas arbetslag är vakant sedan 
december 2018. Kyrkorådet beslutade om återbesättning 2019-01-21, § 7. 

3 (3) 

Kyrkorådet beslutar att anställa Agneta Brile, som då får 100 % som församlingspedagog i 
församlingen, med placering i Amhult och Torslanda, från och med 2019-08-19. 

§ 41 Information 
a. Skrivelse är skickad till begravningssamfälligheten gällande askgravlunden vid Torslanda 

kyrkogård. D nr: F 2019-12 
b. Kyrkoherdarna i de nio enheterna har tillsammans kommit fram till ett gemensamt beslut 

om arvode för v ikarierande musiker. D nr: F 2019-5 
c. Ett första utkast av bokslutet visar på ett resultat i storleksordningen 2,2 miljoner bättre än 

budget. Första året som ny enhet var det svårt att få en rättvis bild i budgetarbetet. 
d. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Löneförhandlingar pågår. 
- I O ansökningar har kommit in till församlingspedagogtjänsten och fem till 

kyrkomusikertjänsten. Ansökan går ut i slutet av mars. 
- Skyddsronder klara, redovisas vid nästa kyrkoråd. 
- Pridefestival 12-16 juni. De förtroendevalda som är intresserade av att vara med och 

bemanna Svenska kyrkans tält meddelar kyrkoherden. 
- Arbetet med församlingsinstruktionen (FIN) har påbörjats med Ing-Marie Gustafsson 

som projektledare. Referensgruppen har träffats. Arbetet påbörjas i personalgruppen 
på stonnötet 20 mars. 

- Harry Potterkonfirmandernas resa till London gick bra. 
- Samtal har startat med idrottsföreningar om samarbete gällande idrottskonfirmander. 
- Björlanda ändrar vissa gudstjänster till Mässa istället för Högmässa. 

e. Ordförande information 
- Information om ny lagstiftning samt nyheter från Enheten för fristående verksamheter. 

Information läggs upp på intranätet. D nr: F 2019-8 
- Tack för gåvor har inkommit från Stadsmissionen och S:t Lucasstiftelsen. 
- Bräcke Diakoni inbjuder till konferens om Personligt ombud 13 maj, 8-12. 
- Inbjudan till ordförandeträff för ordförande i kyrkoråd 15 maj. 
- Ansökan om anslag/ekonomiskt bidrag till Sjömanskyrkan och S:t Lucas tas upp i 

budgetarbetet. 
f. Övrig information 

- Equmeniakyrkans förstudie om att etablera sig i Torslanda är klar. Ett cafe vid 
Torslanda torg öppnar 1 apri l. 

- Temakväll med Maria Brandin 1 april i Amhults kyrka 18:30. 
- Håkan Magnusson föreläser om Burma 8 april i Amhults kyrka 19:00. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

§ 42 Delegationsbeslut 
Förlängda vikariat i administrationen t o m 2019-05-31. 

§ 43 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 
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