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Plats och tid

Beslutande:

Kyrkoherde

Ersättare

Klingnersalen, Masthuggskyrkans annex,
Onsdagen den 18 oktober 2017 kl 18.30 — 21.00

Bo Bergström
Birgitta Eckerström
Gunvor Hagelberg, ordftrande
Hans-Olof Andrén, tjänstgörande ersättare
K-G Fridman, tjänstgörande ersättare
Lena Sandberg, tjänstgörande ersättare

Marika Palmdahl, sekreterare

Justerare Birgitta Eckerström

Justeringens plats och tid Masthuggskyrkans annex

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kyrkoråd i Masthuggs församling

SammantrAde

Datumdå
anslaget sattes upp

Förvaringspiats för
Protokollet
Underskrift

Onsdagen den 18oktober2017

Datum då
anslaget tas ner

Masthuggskyrkan, Storebackegatan 15, Göteborg

Nedtaget den 2017 intygas

Justerandes
signatur:%)

Utdragsbestyrkande:

Paragrafer: 63-75

Underskfter Ordförande

_______________________________

Justerare

Sekreterare

Gu1/or Hagelberg
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Kyrkoråd 2017-10-18 Nr 6/17

KR § 63. Öppnande och upprop
Ordföranden öppnade mötet och upprop skedde. Kort andakt hölls.

KR § 64. Val av protokollsjusterare
Birgitta Eckerström valdes att justera dagens protokoll.

KR § 65. Faststtillande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

KR § 66. Förra sammanträdets protokoll
Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

KR § 67. Rapporter och information
Kyrkoherden informerade om nedanstående punkter och om arbetet i församlingen i övrigt.

• Adventsmarknad
• Drop in-vigslar på Nyrsafion
• Förslag att flytta lekkyrkan till kyrkorummet
• Verksamhetsplanering 201$ pågår
• Startat förstudie till toaletter i kyrkans vapenhus (för 2019 års budget)
• Fortsatt arbete med anpassning av lokaler efter verksamheten, i Masthuggskyrkan och

i Repsiagargården, bl a i samverkan med Chalmers.

KR § 68. Personalilrenden
Kyrkoherden hade inga personalärenden att rapportera.

KR § 69. Beslut på delegation
Kyrkoherden har beslutat av upplåtande av kyrka vid fyra konserter i advent i enlighet med
riktlinjerna.

AU § 70. Ekonomisk rapport
Kyrkoherden redogjorde för den ekonomiska rapporten för januari-september 2017.

KR § 71. Det blivande Carl Johans pastorat
Kyrkoherden och Bo Bergström rapporterade om följande:

• Kyrkoherdetillsättningar i Oscar Fredriks och Högsbos församlingar
• Budgetförslag och diskussion i IDAU om bl a stöd till olika diakonala organisationer

och målsaft kapital
• Förslag på delegationsordning bereds.

KR § 72. Kollekter 24 och 31 december
Kyrkorådet har fått en rekommendation från IDAU att inte ta upp några kollekter den 24 och
den 31 december 2017, för att minska antalet ekonomiska transaktioner i Göteborgs kyrkliga
samffillighet vid årets slut.

Beslut
Kyrkorådet beslutade att kollekt tas upp enligt tidigare beslut med redovisning i januari.

Justerandes signatur:
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KR § 73. Utvärdering kyrkoval i Masthuggs församling 2017
Kyrkorådet diskuterade kyrkovalet och hur valet fungerat i Masthuggskyrkan. Kyrkorådets
sammanfattning att skicka vidare till valnämnden noterades:

• Det bör endast vara en ingång till vallokalen
• Det var förvirrande med de olika begreppen vallokal och röstningslokal. Det gjorde att

människor gick fel
• Masthuggs församling är ett för stort valdistrikt
• Det fanns olika uppfattningar om att röstning pågick under gudstjänsttid.

KR § 74. Övriga frågor
Hans-Olof Andrén tog upp att sammanträdet den 4 december är det sista då inget nytt
kyrkoråd för Masthuggs firsamling kommer att utses. Kyrkoherden går vidare med frågan hur
avslut och avtackning av Masthuggs församlings kyrkoråd sker.

KR § 75. Sammanträdets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes.

Justerandes signatur:42) Utdragsbestyrkande:


