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§ 39 Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

§ 40 Upprop 
Upprop förrättas . 

§ 41 Fastställande av dagordning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2020-04-27 

Kyrkorådet godkänner dagordningen med följande tillägg: 
- Rapport om inkluderingsarbetet 

§ 42 Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Mats Johansson att justera protokollet, onsdag 6 maj, 17:00. 

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

§ 44 Årsredovisning D nr: F 2020-014 7 
Bokslut och årsredovisning redovisas. I budget för 2019 beräknades ett resultat på 56 tkr. 
Resultatet redovisar ett överskott på 4 530 tkr, vilket är 4 474 tkr bättre än budget. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta 
att årets resultat, 4 530 tkr överförs till balanserat resultat, 
att fastställa årets balansräkning slutande på 87 064 tkr, och 
att godkänna årsredovisningen. 

§ 45 Verksamhetsuppföljning D nr F 2020-0148 
Verksamhetsuppföljning för 2019 redovisas. 

Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att godkänna verksamhetsuppföljningen. 

§ 46 Ung resurs D nr F 2020-0149 
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Ung resurs är en möjlighet för ungdomar att prova på att arbeta i församling. Det är också ett 
viktigt led i kyrkans arbete med att rekrytera ungdomar till kyrkliga yrken. 

Kyrkorådet beslutar att församlingen kan ta emot en-två ungdomar som ung resurs. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 47 Firmatecknare D nr F 2020-0150 
Gunilla Eriksson har valts till ny ordförande i kyrkorådet från och med 2020-04-01. 
Kyrkorådet behöver utse henne till firmatecknare. 

Kyrkorådet beslutar att utse Gunilla Eriksson till firmatecknare efter Mikael Fransson. 

Firmatecknare för Torslanda-Björlanda församling är från och med 2020-04-01: 

Förtroendevald 
Gunilla Eriksson, ordförande 
Ann-Marie Ericson, vice ordförande 

Tjänsteman 
Mats-Ola Ny len, kyrkoherde 
Marja Kallin Fransson, enhetschef 
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§ 48 Anställning av komminister D nr F 2020-0015 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2020-04-27 

Intervjuer har ägt rum med två sökande till tjänsten som komminister med placering i 
Torslandas arbetslag. Intervjugruppen har förordat en av de sökande. 

Kyrkorådet besluta att anställa Sara Sacklen som komminister, 100 % tillsvidare från 
och med 2020-08-24. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

§ 49 Val av representant till Kyrkans SOS D nr F 2020-0151 
Kyrkans SOS, tidigare Kyrkans jourtjänst behöver fler personer i styrelsen. 
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Kyrkorådet beslutar att nominera Gunilla Eriksson och Eleonor Evenbratt (under förutsättning 
att hon ställer upp). 

§ 50 Information 
a. Kyrkorådets backlog ska följas upp vid varje sammanträde. Magnus Brile tar upp frågan 

om när hans utredning av servicebyråtjänster ska redovisas. Ordförande, kyrkoherde och 

ekonom ska närvara. Förslag på datum skickas ut. 

b. Resultatrapport och verksamhetsuppföljningjanuari-mars 2020 redovisas. Önskemål 

framkom om att verksamhetsansvariga ska närvara vid nästa sammanträde för att förklara 

väsentliga avvikelser mot budget för perioden och för 2019. 

c. Kyrkoherden informerar 
- Personalärenden redovisas. 

- Fysiska arbetsmiljöronder klara. Arbetsmiljökommitten har möte 12 maj. 

- Rapport från Änglagården redovisas. 

- Rapport om verksamhetsförändringar i Coronatider. 

- Diakonvigning 14 juni, mottagning av ny diakon 21 /6. 

- Damerna i vävstugan har tackat ja till uppdraget att tillverka ett bårtäcke till 
församlingen. 

d. Ordförande informerar 
- Kyrkorådets arbetsordning behandlas ej. Bereds på AU-dagen i maj. 

e. Inkludering 
- Mikael Fransson rapporterar från mötet med inkluderingsgruppen. 

f. Bokställ i Amhult 
- Mats Johansson har skänkt böcker som kan förmedlas till personer som vill ha något 

att läsa i Coronatider. Eventuella intäkter skänks till Act. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

Barnkonsekvensanalys har gjort till beslutsärenden § 44, 46 och 48. 

§ 51 Mötet avslutas 
Håkan Magnusson i egenskap av kyrkofullmäktiges ordförande avtackar Mikael Fransson som 
kyrkorådets ordförande och överlämnar blommor och en gåva. 

Kyrkoherden håller en kort andakt. Ordförande förklarar mötet avslutat. 

J~~~d;ii Utdrags bestyrkande 


