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Bo Bergström
Birgitta Eckerström
Ylva Fredén Engvall
Gunvor Hagetberg. ordförande
Hans-Olof Andrén. tjänstgörande ersättare
K-G fridman, tjänstgörande ersättare

Marika Paimdahi. sekreterare
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KR § 51. Öppnande och upprop
Ordföranden öppnade mötet och upprop skedde.

KR § 52. Val av protokollsjusterare
K-G fridman valdes att justera dagens protokoll.

KR § 53. Fastställande av clagordning
Dagordningen fastställdes.

KR § 54. Förra sammanträdets protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

KR § 55. Rapporter och information
Kyrkoherden informerade om nedanstående punkter:

• Anpassning av lokaler för att flytta verksamhet till kyrkan och annexet pågår för fullt
och verksamheter har startat i nya lokaler.

• Kontakter har tagits med Chalmers arkitektlinje för tre projekt: kyrkan, tornet och
utomhusmilj ön.

• Nyfiken Gud, en öppen samtalsträff om kristen tro i anslutning till andakt, startar på
torsdagskvällar.

• GIBCA ställer ut två verk av Alexander Tovborg i Masthuggskyrkan.
• Konstutställningarnas form kommer att förändras. Konstgruppen upphör och ersätts av

konstträffar.
• Reformationsåret avslutas i Masthuggs församling med två Luthersamtal på Bamba,

24 september och $ oktober.

KR § 56. Personalärenden
• Dnr]9-2017-]4

Musikpedagog Lina Melander har sagt upp sig från sin anställning i Masthuggs
församling.

• församlingspedagogtjänsten har tillsatts. Lydia Sjöberg är anställd tillsvidare från den
1 september 2017.

• församlingspedagog Lydia Sjöberg har ansökt om tjänstiedighet 60% från
den 1 september 2017 till den 31 december 2017.

• Anna Dubar har återinträtt i sin tjänst som komminister efter tjänstledigheten.
• Marie Rodin är fortsatt sjukskriven. Jenny Nitsche vikarierar som vaktmästare och

värdimma på 50%.
• församlingspedagog Åsa Dungården arbetar inom Pilgrimscentrum 20% från den 1

september 2017 till den 31 december 2017.

Kyrkorådet förordar tillsvidareanställning för Madelene Birgenius som vikarierar som
musikpedagog i församlingen.

KR § 57. Beslut på delegation
• Församlingspedagog Lydia Sjöberg har beviljats tjänstledighet 60% från den 1

september 2017 till den 31 december 2017.
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• Upplåtande av kyrka för tv stölTe konstverk under GIBCA.

KR § 5$. Ekonomisk rapport
Kvrkoherden redogjorde för den ekonomiska rapporten för januari-augusti 2017.

KR § 59. Det blivande Carl Johans pastorat
Kyrkoherden informerade.

• Tillsättningar av församlingsherdetjänster i Carl Johans, Oscar Fredriks och Högsbos
församlingar.

• Medarbetarresa till Köpenhamn 23-25 augusti 2017.

KR § 60. Verksamhetsuppföljning
Kyrkoherden informerade om verksamhetsuppföljning för det första halvåret 2017.

KR § 61. Repsiagargården: Investeringsanslag för förbättringsåtgärder av källaren
och byggtovsansö kan för ändrad användning av lokal

Samfällighetens fastighetsenhet har planerat och låtit utföra ett renoveringsprojekt i källaren
på Repsiagargården. 1 samband med detta kom man fram till att det var lämpligt att samtidigt
utföra vissa förbättringsåtgärder som Masthuggs församling själv fick bekosta. Faktura för
detta har erhållits från Byggspecialisten i Göteborg AB på 250 tkr.
Beslut
Kvrkorådet beslutade om att i efterhand ansöka om investeringsanslag om 250 tkr för
förbättringsåtgärder av källaren på Repsiagargården.

Bygglovsansökan har inlämnats till Stadsbyggnadskontoret. Ansökan gäller tidsbegränsat lov
för ändrad användning av lokal, för övervåningen av Repslagargården.
Lokalerna står nu tomma eftersom församlingens barn- och ungdomsverksamhet ska flytta till
andra lokaler. Samtidigt är det ett stort behov av en bostad för familjen i husvagnen.
Lokalerna är till stora delar lik en bostad. Därför kommer inga byggnationer att bli
aktuella.
Beshtt
Kyrkorådet godkände åtgärder i frågan om bygglovsansökan.

KR § 62. Sammanträdets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes.


