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Svenska kyrkan 
TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 

§ 139 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 140 Upprop 
Upprop förrättas. 

§ 141 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-11-18 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
GDPR 
Bokförsäljning 
Kyrkorådets deltagande i verksamhetsplanering 

§ 142 Justering samt datum för justering 

2 (4) 

Kyrkorådet beslutar att utse Ann-Marie Ericson att justera protokollet, måndag 25 november. 

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

§ 144 Hyresavtal Änglagården Dnr F-2019-8 
Förslag till hyresavtal gällande Änglagården har tagits fram av Göteborgs stad. 

Kyrkorådet beslutar att teckna hyresavtalet för perioden 2020-01-01 - - 2020-12-31. 

§ 145 Stöd till Räddningsmissionens matbutik Dnr F-2019-76 
Räddningsmissionen har skickat ett brev till församlingen och ber om stöd till en matbutik. 

Yrkanden 
Magnus Brile yrkar att Räddningsmissionen beviljas ett bidrag om 70 tkr. Mats Johansson 
yrkar bifall. Håkan Magnusson yrkar att bidrag beviljas om 50 tkr. Ann-Marie Ericson yrkar 
avslag till båda förslagen. 

Ordförande begär ajournering för samtal i POSK-gruppen. 

Håkan Magnusson tar tillbaka sitt yrkande. 

Ordförande ställer proposition på Magnus Briles yrkande och finner att kyrkorådet bifaller 
förslaget. 

Ann-Marie Ericson och Mats-Ola Nylen reserverar sig mot förslaget, se bilagor. 

Annika Odmyr lämnar protokollsanteckning, se bilaga 3. 

Kyrkorådet beslutar att medel tas från det bidrag församlingen har fått från BKFF. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Svenska kyrkan + SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLAN DA-BJÖRLAN DA 
FÖRSAMLING 2019-11-18 

§ 146 

§ 147 

§ 148 

§ 149 

ae 
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Gåva från BKFF Dnr F-2019-23 
Församlingen har mottagit en gåva på 1 800 tkr. Eftersom önskemål fanns om att pengarna i 
första hand ska gå till verksamhet och fastigheter har arbetslagen i respektive distrikt tagit 
fram förslag till ändamål. 

Kyrkorådet beslutar att återremittera ärendet till ledningsgruppen för rapport till nästa 
arbetsutskott. 

Öppettider expeditionen Dnr F-2019-80 
Kyrkorådet beslutade 2019-10-21, § 133 att återremittera ärendet till kansliet för att ta fram 
statistik från telefonoperatören över hur många samtal som inte kommer fram när expeditionen 
är stängd. Möjligheten att ta fram statistiken finns inte i det gamla systemet varför 
arbetsutskottet föreslår att nya öppettider provas i tre månader från och med att församlingen 
går in i det nya systemet och därefter utvärderar. 

Kyrkorådet beslutar att öppettiderna ska vara oförändrade och att statistik tas fram under tre 
månader från det att möjligheten finns i systemet. 

Återbesättning av tjänst Dnr F-2019-3 
En förskolelärarna på Änglagården har sagt upp sig och kommer sluta sin tjänst 6 januari. 

Kyrkorådet beslutar att tjänsten ska återbesättas. 

Information 
a. Lokalförsörjningsplan rapport från informationsdag på stiftet. Planeringsarbetet har 

startat men processen påbörjas först efter att stiftet har anordnat utbildningar och material 
har tagits fram. 

b. Ekonomi Resultatrapport till och med oktober redovisas. Synpunkter lämnas om att 
kyrkorådet vill ha mer detaljerade rapporter och prognoser. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden redovisas. 
- Delegationsbeslut rapporteras. Beslutet om att omvandla tjänsterna i expeditionen 

till två förvaltingsassistenttjänster på 100 % har verkställts från och med 2019-11-01 . 
- AKKA har genomförts och resultat redovisas för anställda på stormötet 20 november 

Kyrkorådet önskar genomgång vid kommande kyrkoråd. 
- Änglagården, förtydligande om skillnaden mellan KFO och FSO redovisas. 
- Rapport från dialogmöte om servicebyråtjänsterna. 
- SKAO utbildning 27 februari . 

d. Ordförande informerar 
- Information om personalärende. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Svenska kyrkan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 2019-11-18 

§ 150 
4 (4) 

Övriga frågor 

A. GDPR 
Magnus Brile ifrågasätter församlingens rutiner om medgivande och vill ta upp frågan på 
nästa sammanträde. Kyrkorådet föreslår att kommunikatören kommer till nästa kyrkoråd 
och informerar. 

B. Bokförsäljning 
Mats Johansson i egenskap av egen företagare i bokbranschen, ideell medarbetar och 
förtroendevald vill klargöra vad som gäller när han använder församlingen som plattform 
för att sälja böcker i samband med temakvällar i Amhult. 

Magnus Brile påtalar att det är viktigt att ekonomisk redovisning görs till församlingen. 

Ann-Marie Ericson påtalar att det måste vara tydligt att temakvällarna är församlingens 
verksamhet. 

Inger Hermansson och Eleonor Evenbratt tackar Mats Johansson för hans stora 
engagemang i församlingen. 

Kyrkorådet uppdrar åt kyrkoherden att kontakta stiftsjuristen för att förtydliga vad som 
gäller. Ärendet tas upp på nästa sammanträde. 

C. Kyrkorådets deltagande i verksamhetsplanering 
Mats Johansson framför en önskan om att förtroendevalda och anställda ska fortsätta 
arbeta gemensamt med att ta fram förslag till hur verksamheten ska ändras för att arbeta 
med de tre fokusområdena i den nya församlingsinstruktionen. Kyrkoherden informerar 
om att kyrkorådets uppdrag är att göra en verksamhetsram. Ärendet tas upp på kyrkorådet 
i december. 

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

ae._ 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation 
Bidrag till Räddningsmissionen 

Jag reserverar mig mot Kyrkorådets beslut att ge ett bidrag på 70.000:- till 
Räddningsmissionen. 

Skälet till reservationen är att vi har en kollektpolicy, samt att vi har ett avtal med Göteborgs 
kyrkliga stadsmission som är en organisation med sin bas i Svenska kyrkan på ett 
motsvarande sätt som Räddningsmissionen har i frikyrkorna. Stadsmissionen har en 
verksamhetsinriktning med arbete för att minska matsvinnet, som väl svarar mot den 
beslutade bidragsändamålet. 

(l/LO~ 
Ann-Marie Ericson 
1 :e vice ordförande 



Reservation 2019-11-25 

Reservation mot kyrkorådets beslut 191118 § 145 stöd till Räddningsmissionens matbutik. 
Undertecknad reserverar sig mot Kyrkorådets beslut att ge ett bidrag på 70 000 kr till 
Räddningsmissionen. 
Anledningen till min reservation är att: 
1. Medel för detta inte var budgeterat. 
2. Torslanda-Björlanda församling bör som ny juridisk enhet vinnlägga sig om att bygga upp 
ett eget kapital som säkerställer den egna verksamheten och framtida fastighetsunderhåll, 
samt ha en god ekonomisk hushållning (47 kap. 1§ KO). 
3. Våra kyrkoavgifter erläggs av medlemmar tillhöriga Svenska kyrkan och bör därför gå till 
verksamheter inom Svenska kyrkans ram. 
4. Det är viktigt att Svenska kyrkan prioriterar Svenska kyrkans organisationer med 
ekonomiskt bistånd. 
5. Församlingen har ett grundläggande avtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission som har 
sin förankring i Svenska kyrkan på samma sätt som Räddningsmissionen har det i frikyrkorna. 
Stadsmissionen har i sitt arbete en verksamhetsinriktning med arbete för att minska 
matsvinnet, som mycket väl kan jämföras med Räddningsmissionens sociala matbutik. 
6. Församlingen har även antagit en kollektpolicy som bör följas. 

Mats-Ola Nylen 
Kyrkoherde 



Bilaga 3 

Protokollsanteckning från Annika Odmyr {S) 

Jag antecknar till protokollet avvikande åsikt till beslut gällande bidrag till Räddningsmissionen. 
Idag ger församlingen bidrag genom avtal med Göteborgs kyrkliga stadsmission, en organisation 
inom Svenska Kyrkan med en verksamhetsinriktning som väl svara mot det föreslagna. 




