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

Kyrkoråd i Masthuggs församling

Måndagen den 24 april 2017

Datum då
anslaget sattes upp

Förvaringspiats fir
protokollet

Underskrift

Marika Paimdahi

Organ

Sammanträde

Datum då
anslaget tas ner

Masthuggskyrkan, Storebackegatan 15, Göteborg

Nedtaget den 2017 intygas
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KR § 2$. öppnande och upprop
Ordföranden öppnade mötet, upprop skedde.

KR § 29. Val av protokollsjusterare
Ylva fredén Engvall valdes aftjustera dagens protokoll.

KR § 30. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes.

KR § 31. Rapporter och information
Kyrkoherden informerade om nedanstående punkter:

• Kyrkoherden träffar konstgruppen för att diskutera konsten i kyrkan.
• Arbete pågår för att ta fram riktlinjer för upplåtelse av kyrka för konserter och andra

kulturevenemang.

KR § 32. Beslut på delegation
Kyrkoherden har beslutat om upplåtelse av kyrka till:

• Konsert med Sonja Aldén den 7 maj
• Clandestinofestivalen 9-1 1juni med tre spelningar. Festivalen kommer att ansöka om

tillstånd för alkohol- och matservering i samband med konserten den 11juni.

Ylva fredén Engvall önskade notera till protokollet att om hon deltagit i beslut gällande
upplåtelse för konsert med servering av alkohol i glasrummet i kyrkan hade hon reserverat
sig. Enligt § 31 ovan, pågår arbete med riktlinjer för upplåtelse av kyrka. Dessa kommer att
fastställas av kyrkorådet i juni.

Kyrkorådet delegerade till kyrkoherden att ansöka om kulturbidrag för uppsättning av
Händels Messias, vid Första advent 2017.

KR § 33. Verksamhetsstyrning infor 2018
Kyrkorådet har mottagit IDAU:s förslag till församlingsinstruktion och fastställt
Verksamhetsstymingspaket för Carl Johans blivande pastorat. Församlingsinstruktionen
kommer att beredas i pastoratets kyrkoråd under 201$ och fastställas av pastoratets
kyrkofiflhnäktige, kyrkoherde och därefter av domkapitlet.
IDAU har inbjudit de nuvarande kyrkoråden att inkomma med allmänna synpunkter på
förslaget till Församlingsinstruktionen samt att omformulera de nuvarande
verksamhetsramarna.
Kyrkorådet gick igenom verksamhetsstyrningspaketet. Kyrkoherden redogjorde för ett första
utkast till Masthuggs församlings verksamhetsram för 2018.
förslag till förändringar till verksamhetsramen framfördes och kommer att beaktas i det
fortsatta beredningsarbetet.
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Beslut
Kyrkorådet beslutade:
Att meddela IDAU att kyrkorådet anser att verksamhetsstymingspaketet bör ses över, särskilt
med avseende på större tydlighet om var beslut fattas, och där det klarare framgår att den
grundläggande uppgiften är församlingens och att kyrkorådet har det övergripande ansvaret.

Att kyrkoherden arbetar vidare med fZ5rslaget till församlingens verksamhetsram och att beslut
fattas vid nästa kyrkoråd.

Att förslag till ändringar till församlingsinstruktionen sammanfattas vid nästa kyrkoråd.

KR § 34. Sammanträdets avslutning
Ordföranden avslutade mötet och välsignelsen lästes.

Justerandes Utdragsbestyrkande:


