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Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 

Sekretess, förtroendevalda 
Ljussteget 
Budgetprocess 2020 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Anders Moberg att justera protokollet, måndag 30 september. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Information om församlingsinstruktionen (FIN) 
Ing-Marie Gustavsson, processledare (FIN), berättade om arbetet i styrgruppen med att ta fram 
de tre prioriterade områdena: Barn ungdomar, familj och möta människor. 

Kyrkorådet tackar för rapporten och beviljar processledaren och kyrkoherden att gå vidare 
med de tre prioriterade områdena. 

Presentation av kyrkorådets förtroendevalda 
Varje kyrkorådsledamot fick 5 minuter att presentera sig själv på. 

Utbildningsdag 8 januari, mångfald och inkludering D nr F-2019-72 (67) 
Efter förra mötets återremittering, har ytterligare två alternativ på aktörer inkommit, Sensus 
och EKHO - Betlehemskyrkan. Agendan tas upp i AU. 

Kyrkorådet beslutar att välja Sensus som föreläsare på utbildningsdagen 8 januari 2020. 

Information 
a. Kundenkät Amhult Samtliga ledamöter tyckte att det var bra med enkäter. Ett förslag på 

att det ska finnas med i vår annons i Torslanda Tidningen, en länk till ''Tyck till om 
kyrkan" Kommunikatör önskas till ett kommande kyrkoråd. 

b. Ekonomi Tydligare ekonomiska rapporter efterfrågas. 
c. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 
- Tillbudsrapport redovisas. 

d. Rapport frän förskoleverksamheten Mikael Fransson efterfrågar rapport från 
förundersökning. Rapport saknas. 

e. Ordförande informerar om sitt deltagande i informationsmöte för nya kyrkoråd på 

stiftet och möte med Göteborgs stad gällande hyra av lokal, alternativt köpa. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 
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A. Sekretess, förtroendevalda Ann-Marie efterfrågar annat formulär att skriva under, samt 
förtydligande om vad tystnadsplikt och jäv innebär. 

B. Ljussteget Håkan Magnusson efterfrågar hur det går med Ljussteget. Arbetet har inte 
påbörjats. Önskemål om att fastighetsansvarig kommer till kyrkorådet och informerar. 

C. Budget 2020 Magnus Brile vill ha ett förtydligande av budgetprocessen av ekonom. 
Kyrkorådet vill vara mer delaktiga i processen. 

D. Handlingsplan för beslut i kyrkorådet behöver tas fram. 

§ 119 Mötet avslutas 
Kyrkoherden håller en kort andakt och ordförande förklarar mötet avslutat. 

BKA för sammanträdets ärenden: 
Inget ärende på dagens sammanträde bedöms direkt eller indirekt beröra barn på ett negativt sätt. 

Justerandes sig tur Utdrags bestyrkande 




