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Svenska kyrkan + SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

TORSLANDA-BJÖRLANDA 
FÖRSAMLING 2019-01-21 

§ I 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

§7 

§8 

§9 

Mötets öppnande 
Ordförande öppnar mötet. 

Upprop 
Upprop förrättas. 

Fastställande av dagordning 
Kyrkorådet godkänner dagordningen. 

Justering samt datum för justering 
Kyrkorådet beslutar att utse Mikael Fransson att justera protokollet, måndag 28 januari. 

Föregående protokoll 
Kyrkorådet beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna. 

Information Kyrka-Arbetsliv 
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lng-Marie Gustavsson, diakon med placerad på Volvo, informerar om Kyrka-Arbetsliv och 
om planer att erbjuda andra företag att ta del av församlingens tjänster. 

Kyrkorådet ser positivt på förslaget och tackar för infonnationen. 

Återbesättning av tjänster 
Organisten i Björlanda och en av assistenterna i församlingsexpeditionen har meddelat att de 
ska gå i pension till sommaren. Församlingspedagog 100 % i Björlanda och 50 % i Torslanda 
avslutade sina anställningar i december. 

Kyrkorådet beslutar att återbesätta l 00 % kyrkomusiker och l 00 % församlingspedagog samt 
50 % församlingspedagog från och med 2019-08-0 l. Tjänsten som assistent i expeditionen 
behöver utredas ytterligare och tas upp för beslut i kyrkorådet 2019-02-18. 

Kyrkorådet beslutar att uppdra åt kyrkoherden att påbörja rekryteringen och utsåg följande 
representanter från kyrkorådet att delta i rekryteringsgrupperna: 

Kyrkomusiker l 00 % - Håkan Magnusson, församlingspedagog I 00 % - Annika Odmyr och 
församlingspedagog 50 % - Ann-Marie Ericson. 

Ändring av församlingskollekter 
Vid några gudstjänster i december har församlingskollekter pålysts till fel ändamål. Det gällde 
15 december som skulle ha gått till Världens barn men gick till Abrigo, samt 24 december som 
skulle ha gått till församlingens internationella arbete men gick till Svenska kyrkans 
internationella arbete. 

Kyrkorådet beslutar att godkänna ändringen. 

Verksamhetsram 2020 
Verksamhetsram 2019 delades ut på sammanträdet. Ny ram ska fastställas for 2020. 

Kyrkorådet beslutar att synpunkter ska mailas till Marja Kallin Fransson 
som sammanställer förslag till verksamhetsram för beslut vid sammanträdet 20 I 9-02-18. 

ll ....... 1VP ............ . 
J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§ 10 Information 
a. Kyrkoherden informerar 

- Personalärenden redovisas. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kyrkoråd 

2019-01-21 

Tidlista för kyrkomusiker har förhandlats med KMR, lärarförbundet. 
Lundby församling önskar samarbete gällande gemensam förskolechef, 
förhandlingar pågår. 
Möte med skolförvaltningen om hyreskontrakt för Änglagården, 24 januari. 
Mottagande av 1 I nya unga ledare ägde rum 20 januari. 
AU-dag 7 februari. 
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Tillsynsrapport gällande Änglagården har kommit, några punkter behöver åtgärdas. 
Anitha Pihlblad ska närvara vid kyrkorådet några gånger per år för att informera om 
förskolans verksamhet. 

- Lönerevision 7 mars. 
- Kyrkorådets sommaravslutning planeras till 21 maj. 

b. Övrig information 
- Viktigt att meddela förhinder vid möten och planeringsdagar, rutin och former för 

gemensamma dagar behöver ses över. 
- Ordförande läser upp tackkort och meddelar att pärmen finns med vid möten och att 

alla har möjlighet att ta del av informationen. 
- Församlingen har fått förfrågan om att motta en större summa pengar, beslut tas på 

kyrkorådet i februari. 
- Annika och Håkan ansvarar för kaffe vid nästa sammanträde, 18 februari i Björlanda. 

Kyrkorådet beslutar att anteckna informationen. 

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